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يِراثَوالم يِعازّالت
ّدالمبر اسّالعب أبو

النحوي الزدي يزيد بن دّمحم

المقدمة

الرحيم الرحمن الله بسم

العالمين رب لله الحمد

الوارثين، خير وهو عليها، ومن الرض يرث الذي لله الحمد
اللصصه وصصصلى بالبقاء، واستأثر الفناء، عباده على كتب الذي
الخيصصار الطيصصبين آلصصه وعلصصى ورسصصوله، عبصصده محمصصد علصصى
ًا.ً وسلم كثير

المعصصروف النحصصوي، الزدي يزيد بن محمد العباس أبو قال
الكتصصاب هصصذا تصصأليف إلصصى تعصصالى: دعانصصا الله رحمه بالمبرد

مصصن المصصوت أسصصباب فصصي تكلصصم مصصن محاسصصن واجتلب
فإنصصا يحضصصر مصصا قصصدر علصصى والمراثصصي والتعصصازي المصصواعظ

ٍة غير عن ابتدأناه ٍر خلو اقتضبناه وإنما لكتب، تمييز ول بفك
ًا ً بالله ثقًة اقتضاب لصصذلك استخفنا برجل مصابنا عليه وتوكل

إسصصحاق بن إسماعيل القاضي إسحاق أبو وهو عليه، وبعثنا
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نسصبناه درهصم.ً وإنمصا بصن زيصد بصن حمصاد بن إسماعيل ابن
ًا الصالحين.ً سلفه باسم للتنويه التماس

وأنفصصع.ً ولصصو أنجع المور أكثر في عليه الله رحمه كان ولقد
جعصصل ثناؤه جل الله لكن إياه، لكان فيه سقطة ل كامٌل عد
لصصم بصصأنهم وحكصصم ضصصعفاء، وجعلهم النقص، المخلوقين في

ذلصصك فصصي أنصصصباؤه كصصانت قليل.ًً ولقصصد إل العلصصم مصصن يؤتصصوا
جمصصع مصصا مصصع عليه الله رحمة أكثره على كالمحتوية القليل

وأدب فاصصصل، ورأي عصصادل، حكصصم مصصن فيصصه وعصصز جصصل الله
ٍم العلصصوم، في وتصرٍف ناصع، ولٍب بارع، علصصى يربصصي وحلصص

وعصصزاء هالصصك، كل من خلٌف ذكره تعالى الله وفي الحلوم،
وسصصلم عليصصه اللصصه صصصلى اللصصه مصصصيبة.ً وبرسصصول كصصل مصصن

وكل صغير، وفاته، ذكرت إذا خطب، وكل والقدوة، السوة
وبركاته.ً الله رحمة عليه حقير؛ رزء

ٍه، من عليه الله رحمة طالب أبي بن علي عن ويروى وجصصو
تصصوفي قصصال: لمصصا أنصصه بعض، على يزيد وبعضها ذلك سمعنا
العبصصاس، غسصصله تصصولى وسصصلم عليصصه الله صلى الله رسول
المصصوت فصصي فاه يعتاد أره علي: لم فقال والفضل، وعلي،

غسله من علي فرغ لما الموتى.ً ثم أفواه في أراه كنت ما
قصصال: بصصأبي ثم وجهه، عن الزار كشف أكفانه، في وأدرجه

ًا، طبت وأمي، أنت ًا، وطبت حي لصصم مصصا بموتصصك انقطصصع ميتصص
خصصصصت والنباء، النبوة من سواك ممن أحد بموت ينقطع

ًا صصصرت حتى صصارت حصتى وعممصصت سصصواك، عمصصن مسصصلي
عصصن ونهيصصت بالصصصبر أمصصرت أنك سواء.ً ولول فيك المصيبة

ٌد يدفع ل ما ولكن الشؤون، عليك لنفدنا الجزع وإدبصصاٌر كمصص
وأمي.ً أذكرنا أنت لك.ً بأبي وقل الجل، داء وهما محالفان

ٍة إلصصى نظصصر همك.ً قال: ثم من واجعلنا ربك، عند فصصي قصصذا
وجهه.ً على الزار رد ثم بلسانه فلقطها عينه
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موتاكم عن وسلم: تعزوا عليه الله صلى الله رسول وقال
بي.ً

مصصن بعدهم من إلى أدوه ثم المؤمنون عنه تلقاه كلم وهذا
ًا المثال هذا فاحتذى المؤمنين، إخوانهم ًا يقين جماعة وإيمان

بصصن اللصصه عبد فمنهم فأحسن، ووصفه فاهتدى، سلكه كلهم
اللصصه عبصصد أخوه فأسرف له بابن أصيب فإنه الثقفي، أراكة

 فقال: الطويل وعزاه فوعظه البكاء في الله عبد ابن

ّد إذ الله لعبد وقلت ًا ج يجري منهمٌل العين وماء * تعّز باكي

ّدهر * به مضى ما عينيك أتبعت لئن لعمري ساق أو ال
القبر إلى الحمام

ثبج من تمريهّن كنت * ولو بأسره الشؤون ماء لتستنفدن
البحر

ّد البكا كان تأّمل! فإن ًا ر ٍد، * على هالك بكاك فاجهد أح
عمرو على

ًا تبك ول ّنه ميٍت بعد ميت ّباٌس * علّي أج بكر أبي وآل وع

التعازي من باب

مصصصيبة مصصن أحصصد يعر لم لنه الناس، فيه تكلم ما أكثر وهو
ًا إمصصا تكلصصم خلقه.ً فكل على الله قضاء ذلك بحميم، متعزيصص

ًا، وإما ًا وإما معزي ًا.ً متصبر محتسب

وهصصم الجاهليصصة في العرب المدائني: كانت الحسن أبو قال
ًا يرجون ل ًا يخشون ول ثواب الصصصبر، علصصى يتحاضصصون عقابصص

ًا أهله، بالجزع ويعيرون فضله، ويعرفون ًا للحزم إيثار وتزين
ًا بالحلم، ًا للمروءة، وطلب حسصصن إلصصى الستكانة من وفرار
يعصصرف فل حميمصصه ليفقد منهم الرجل كان إن حتى العزاء،

مصصن ونصصثي أشصصعارهم، فصصي جصصاء مصصا ذلصصك فيه.ً يصصصدق ذلك
الله: عبد أخاه مرثيته في الصمة بن دريد أخبارهم.ً قال
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ّكي قليل الطويل ّتش أدبار اليوم * مع حافٌظ للمصيبات ال
غد في الحاديث

ّتى صبا ما صبا ًا * وأحدث رأسه شاب إذا ح قال حلم
ابعد للباطل

مصصا أشصصعر يقول: هصصذا حبيب بن يونس عبيدة: كان أبو قال
الباب.ً هذا في قيل

الهذلي: الطويل خراش أبو وقال

ًا عروة بعد أراه تقول ٌء * وذلك لهي جليل علمت لو رز

ّني تحسبي فل أميم يا صبري * ولكّن عهده تناسيت أ
جميل

ذؤيب: أبو وقال

ّني الطويل ّنفس صبرت وإ من لّج * وقد عنبٍس ابن بعد ال
لجوج الّشؤون ماء

ًا لحسب فروج القارعات بعد * وللّشّر شامٌت لينبأ أو جلد

حجر: بن أوس وقال

ّيتها المنسرح ّنفس أ ّلذي * إّن جزعا أجملي ال قد تحذرين ا
وقعا

ذؤيب: أبو وقال

ّلدي الكامل ّني أريهم للّشامتين وتج ّدهر لريب * أ ل ال
أتضعضع

أبصصي بن علي بن الحسين أن بالشيء: يروى يذكر والشيء
لصصه علصصة فصصي وهصصو معاويصصة علصصى دخصصل الله رحمهما طالب

البيت: بهذا تمثل ثم معاوية: ساندوني فقال غليظة،

ّلدي أتضعضع ل الدهر لريب * أني أريهم للشامتين وتج

تمثل: ثم الله رحمه الحسين فسلم
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ّية وإذا ٍة كّل * ألفيت أظفارها أنشبت المن تنفع ل تميم

واحدة.ً قصيدة من البيتين كون الجواب فاستظرف

 الكامل كرب: مجزوء معدي بن عمرو وقال

ّوأته صالٍح لي أٍخ من كم ّي * ب لحدا بيد

ّد البكاء * ليس لفقده هلكت إن ما زندا ير

جلدا خلقت يوم * وخلقت أثوابه ألبسته

الغداني: بدر بن حارثة وقال

ّدنيا أجمل الّصبر البسيط ّلذي ذا * من مفّجعٌة وال يجّرع ا
ًة حزنا? مر

غابره.ً على يؤتى أن من أكثر هذا في جاء وما

وحسصصن السصصلو هصصو إيصصاه.ً والعصصزاء تسصصليتك الرجل وتعزيك
منهصصا العصصوض المصصصيبة مصصن وخيصصر المصصصائب علصصى الصصصبر

ًا لمصصره والتسليم الله بقضاء والرضى مصصن وعصصد لمصصا تنجصصز
عليهصصم الصصصلة مصصن للصصصابرين وجعصصل الثصصواب، حسصصن

الصصذين الصابرين وتعالى: وبشر تبارك يقول والرحمة.ً فإنه
راجعصصون.ً أولئصصك إليصصه وإنصصا لله إنا قالوا مصيبة أصابتهم إذا

المهتصصدون.ً هصصم وأولئصصك ورحمصصة ربهصصم مصصن صلوات عليهم
قلصوبهم وجلصت اللصصه ذكصر إذا الصذين المخبصصتين وبشر وقال

أصصصاب اسمه: مصصا تبارك أصابهم.ً وقال ما على والصابرين
يقصصول قلبصصه يهصصد بصصالله يصصؤمن ومن الله بإذن إل مصيبة من

الفقهاء.ً من واحد غير بذلك السترجاع.ً خبرني

للضصصحاك قال: قيل تميم بن الفضل عن الحسن أبو وروى
راجعصصون، إليصصه وإنا لله المصيبة: إنا عند قال قيس: من بن

أولئصصك الفرائض? فقال: نعم، وأدى بالتقوى أخذ ممن كان
ورحمة.ً ربهم من صلوات عليهم

)5(



بصصالجزع النصصاس وكصصل العلماء: لصصو بعض عن الصمعي قال
الصبر.ً إلى للجؤوا

أجرنصا الصذي للصصه يقصول: الحمصد كان أنه الحسن عن وروي
لصصصرنا غيصصره كلفنصصا لصصو ما على وأثابنا منه، لنا بد ل ما على
معصيته.ً إلى فيه

الملصصك عبصصد بصصن سليمان الحسن: جزع وأبو الصمعي قال
المصصؤمنين أمير القراء: يا من رجل له فقال أيوب ابنه على

مصصن يعصصرى أنصصه وظن الدنيا في بالبقاء نفسه حدث امرأ إن
تسصصلى مصصا أول ذلصصك الرأي.ً فكصصان جيد لغير فيها المصائب

به.ً

يقصصول: عليكصصم عليصه الله رضوان طالب أبي بن علي وكان
الجازع.ً يعود وإليه الحازم يأخذ به فإن بالصبر،

قصصال: المبصصارك بصصن عمصصرو أبي عن الحسن، أبي عن وروي
الملصصك، عبصصد بن سليمان على زياد بن عثمان بن زياد دخل
عبصد إن المصؤمنين، أميصر فقصال: يصا أيصصوب، ابنصه توفي وقد

فليصصوطن البقاء أحب يقول: من كان بكرة أبي بن الرحمن
المصائب.ً على نفسه

الحسصصن: الخيصصر عصصن سليمان بن علي عن الحسن أبو قال
المصصصيبة.ً عنصصد والصصصبر العافية، مع الشكر فيه شر ل الذي
صابر.ً غير مبتلى ومن شاكر، غير عليه منعم من فكم

الحسن: أبو إيجاز.ً قال في إبلغ التعزية أحسن قال: ومن
عصصن الليصصثي الحكم أبي عن ذلك في سمعنا ما أحسن ومن
وسصصلم عليه الله صلى النبي قبض قال: لما نصاح بن شيبة

الصصبيت، ناحيصصة من مناد فنادى عميس، بنت أسماء صرخت
أهصصل عليكصصم شخصصصه: السصصلم يصصرون ول حسصصه يسصصمعون

أم تبكصصون، اللصصه رسصصول أعلصصى وبركاته، الله ورحمة البيت
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رسول على أسماء: ما تصرخون? فقالت الله رسول على
اللصصه رسصصول علصصى ول نبكصصي وسصصلم عليصصه اللصصه صصصلى الله

نصصادى عنصصا.ً قصصال: ثصصم الصصوحي انقطصصاع علصصى ولكصصن نصرخ،
يصصوم أجصصوركم توفون وإنما الموت، ذائقة نفس الثانية: كل

از فقصد الجنصة وأدخصل النصار عن زحزح فمن القيامة ا ف وم
ًء اللصه فصي الغصرور.ً إن متصاع إل الدنيا الحياة كصل مصن عصزا

ًا مصيبة، ًا مرزئصصة، كصصل مصصن وعوضصص فصصائت، كصصل مصصن ودركصص
ًا فصصارجوا.ً المحبصصور وإياه فثقوا، هالك.ً فبالله كل من وخلف

العقاب.ً أمن من والخائب الثواب، حبره من

عصصن زيد بن علي عن دينار بن الحسن عن الحسن أبو قال
وضصصع وسصصلم عليه الله صلى الله رسول أن مالك بن أنس

أن ل فقصصال: لصصو بنفسصصه يجصصود وهصصو حجصصره فصصي إبراهيصصم
يا عليك لحزنا بالول لحق الخر وأن الباقي فرط الماضي

القلصصب ويحصصزن العين فقال: تدمع عينه دمعت إبراهيم.ً ثم
لمحزونون.ً إبراهيم يا بك الرب.ً وإنا يرضي ما إل نقول ول

بصصن أنس عن أبان عن مسلمة عن الحسن: أخبرنا أبو قال
أقصصدم قال: لن وسلم عليه الله صلى الله رسول أن مالك
ًا صصلى عنصصه مستلئم.ً وجصاء مئة أدع أن من إلي أحب فرط

ًا عزى قال: من أنه وسلم عليه الله أجصصره مثصصل فلصصه مصاب
عمصصر بكر أبو قال: عزى أصحابه بعض عن الحسن أبو قال
منك.ً عوضه ما منه الله فقال: عوضك له، طفٍل على

الجنة.ً أبويه من يعوض الطفل يقال: إن أنه هذا تفسير

قصصال: قصصال المليصصح أبصصي عصصن بكصصر أبي عن الحسن أبو قال
ذكصصره: إذا جصصل الله قال وسلم عليه الله صلى الله رسول
ًا له أرض لم فصبر عبدي صفي أخذت الجنة.ً دون ثواب

الشعر من باب
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المستجادة المستحسنة المشهورة الجاهلية مراثي
في نويرة بن متمم قصيدة منها موسومة معلومة المقدمة
وان مذموم، غير أشعاره سائر أن على مالك، أخيه

دهري وما لعمري أولها.ً الطويل التي العينية تقدمتهن
فأوجعا أصاب مّما جزٍع * ول هالٍك بتأبين

الطويل أولها التي الله عبد أخيه في دريد قصيدة ومنها
ٍة معبد أّم من الحبل جديد أرّث موعد كّل وأخلفت * بعاقب

وهصصي أخصصاه، فيها يرثي الغنوي سعد بن كعب قصيدة ومنها
أولها: التي

ًا لجسمك ما سليمى تقول الطويل ّنك شاحب يحميك * كأ
طبيب? الّشراب

أولها: التي وهي قحافة أبي باهلة، أعشى قصيدة ومنها

ّني البسيط منها عجٌب ل علو * من بها أسّر ل لساٌن أتتني إ
سخر ول

ذلصصك مصصن وسنذكر الخيلية، ليلى ومراثي الخنساء ومراثي
ًا، كلصصدة بصصن فضصصالة فصصي حجصصر بصصن أوس مراثصصي ومن طرف

فيمصصن المهلهل وعدي أربد، أخيه في لبيد ومراثي السدي،
ولمصصن فيهصصا مصصا علصصى وننبصصه بارعة اختيارات قومه من بكاه

ومصصا ومحدث قديم من السلم شعر إلى ننحط ثم اختيرت
ًا بصصالمواعظ ذلك الله.ً ونفصل شاء إن بينهما ًا كلمصص وشصصعر

الله.ً شاء إن له ونوفق يحضر ما على والتعازي

أخيصصه قتصصل تصصولى الذي وكان متمم قصيدة من اخترنا فمما
السصدي الزور بصن ضصرار المغيصرة بن الوليد بن خالد بأمر

ًا أن إسناد في التوزي وحدثنا اللصصه رسصصول أتصصى هصصذا ضرار
وقال: ففعل ليسلم وسلم عليه الله صلى

ّلهو * ح القدا وضرب الخمور تركت المتقارب تصليًة وال
وابتهال
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ّبر وكّري ٍة في المح ّدي غمر القتال المشركين على * وش

بدال ومالي أهلي بعت * فقد صفقتي أغبنن ل رّب فيا

صصصفقتك غبنت وسلم: ما عليه الله صلى الله رسول فقال
ضرار.ً يا

الكلم حصصر مصصن ففيهصصا العينيصصة، مصصن اختيارنصصا إلصصى نرجع ثم
قوله: المدح وصادق

ٍر نار * لهم وأوقدت القداح القوم ابتدر إذا الطويل أيسا
تضّجعا من كفى

ًا تلف لم ثّم اليادي بمثنى ّلحم يحمى الفرث * على مالك ال
يتمّزعا أن

وقوله:

ّنا ّدهر * من حقبًة جذيمة كندماني وك ّتى ال لن قيل ح
ّدعا نتص

ٍر وعشنا كرى رهط المنايا * أصاب وقبلنا الحياة في بخي
ّبعا وت

ّني تفّرقنا فلّما ًا كأ معا ليلًة نبت لم أجتماٍع * لطول ومالك

يختار: مما وفيها

ّتى الماء يسّح * وغيٌث ربابه في الّسنا طار وقد أقول ح
ّيعا تر

ًا الله سقى ّلها أرض المدجنات الغوادي * ذهاب مالٍك قبر ح
فأمرعا

ٍة الواديين بطن وآثر ًا * ترّشح بديم ّي ّنبت من وسم ال
ًا خروع
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ّيته ّني تح ًا كان وإن م ًا * وأضحى نائي الرض فوقه تراب
بلقعا

ٍم ثلٍث أظار وجد فما ًا * رأين روائ فصيٍل من مجّر
ومصرعا

ّكرن ّنت * إذا بوجده القديم الوجد ذا يذ سجعن الولى ح
معا لها

ّني بأوجد ًا فارقت يوم م ّناعي به * ونادى مالك الّسميع ال
فأسمعا

بالسميع: المسمع.ً يريد

فيه: شعره من يستحسن ومما

ٌد كهوٌل الطويل لو صدٍق * وأيفاع مالٍك عّم بني من ومر
ّليتهم رضى تم

ّتى الّصرف بالعقار سقوا ٍد * كدأب تتابعوا ح رغا إذ ثمو
ضحى سقبهم

قالوا: القوم إذا

ٍة? * فما فتًى من ّلهم لعظيم ّنه يعنى ك الفتى ولك

قالوا: القوم إذا طرفة: الطويل قول يشبه وهذا

ّنني فتًى? خلت من ّلد ولم أكسل فلم * عنيت أ أتب

ّناس في فتًى وكّل أخرى: الطويل في قوله ذلك ومن ال
ٍة أّمه ابن بعد الخبل من يديه إحدى * كساقط

ّ ظّل * ول لها جنى ل نخلٌة الّرجال وبعض ّد أن إل من تع
ّنخل ال

ًا.ً قال وافق ولنه معناه، لصحة الكلم جيد من وهذا حق
تكاد ل مئة، كإبل وسلم: الناس عليه الله صلى الله رسول
مثلً: بهن ضرب لشجرات الخر قال وقد راحلة فيها ترى
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من الله * فأبعدكّن جنًى ول ظّل فيكّن يكن لم إذا الطويل
شجرات

ومصصن بسصصببه، الكتصصاب هصصذا أنشأنا الذي الله رحمه والرجل
لجماع تكلف أو تزيد إياه وصفنا يلحق أن نأمن وفاته، أجل

ًا، وقصصع شصصيء الخاصصصة.ً فكصصأنه قصصول على فيه العامة إلهامصص
القائل: قول من مدحه يستملي مادحه وكأن

ّلت الكامل ّناس مصابه فعّم مصيبته ج ّلهم فيه * فال ك
مأجور

ّناس ٌد عليه مأتمهم وال ٍر كّل * في واح ّنٌة دا وزفير ر

ًا توله لم من دموع عليك تجري ّنك * خير ّثناء ل جدير بال

يزيصصد بصصن لخالصصد عقيل بن عمارة قول المعنى هذا ويشاكل
مزيد: بن

ّناس أرى الطويل ًا ال ٍد حامدين طّر ّلهم * وما لخال أفضت ك
صنائعه إليه

يترك ولن جيد والرفع إلي، أحب كلهم في قال: النصب
وطبائعه أعراقه كرمت * إذا الفتى يحمدوا أن القوام

ّوه في ضّراؤه أمعنت فتًى في وعّمت * وخّصت عد
منافعه الّصديق

إسصصحاق بن فإسماعيل عدو له يكون أن من أحد سلم وإن
مصصن سلم من الرجل.ً ولكن ذلك عليه، الله رحمة القاضي

باغ.ً حاسد من سالم فغير لجناية يعادى أن

النصاري الله عبد بن محمد قال: حدثني الرياشي وحدثني
الصصصبح صلة عليه الله رحمة بكر أبو قال: صلى إسناد في

ًا، وكان الناس، آخر في نويرة بن متمم قام انفتل فلما يوم
ً ًا، أعور رجل قال: ثم قوسه على فاتكأ دميم
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البيوت، * خلف تناوحت الّرياح إذا القتيل، نعم الكامل
الزور بن يا قتلت

ٍة دعاك هو * لو غدرته ثّم بالله أدعوته يغدر لم بذّم

مصصا عنه: واللصصه الله رضي بكر أبو فقال بكر، أبي إلى وأومأ
حصصتى قوسصصه سصصية على متمم اتكأ ثم به، غدرت ول دعوته
فقال: شعره أتم ثم العوراء، عينه دمعت

ٌو ثيابه تحت العوراء يمسك ل المئزر عفيف شمائله * حل

ّدرع حشو ولنعم ًا كنت ال ّطارق مأوى * ولنعم وحاسر ال
ّور المتن

بصصه رثيصصت بما أخي رثيت أنك فقال: لوددت عمر إليه فقام
حيصصث صصصار أخصصي أن أعلم لو حفص، أبا له: يا أخاك.ً فقال

ًا.ً فقصصال قتصصل أخصصاك يقصصول: إن رثيتصصه ما أخوك صار شصصهيد
تعزيتك بمثل أحد عزاني عمر: ما

فقصصال يجصصد، فلصصم الخطاب بن زيد رثى أنه آخر حديث وفي
ًا رثيت أرك عمر: لم له ًا، أخاك رثيت كما زيد فقصصال: مالكصص
عمصصر لصصه لزيد.ً وقال يحركني ل ما لمالك يحركني والله إنه

ًا: إنك واللصصه، منك? فقال: كان، أخوك كان فأين لجزل يوم
يركصصب والصصصراد، والصصصوات الزيصصز ذات الليلصصة فصصي أخصصي

الفصصرس ويجنصصب المتلونصصتين، المزادتيصصن بين الثفال الجمل
حتى الثقيل الرمح يده وفي الفلوت، الثملة وعليه الجرور،

العصصرب أحيصصاء بعصصض فصصي مصصرة أسصصرت ولقصصد متهللً، يصبح
أطلقصصوني.ً فلمصصا فمصصا وأغنيهصصم، أحدثهم سنة فيهم فمكثت

الحصصرم، الشصصهر مصصن شهر في مالك عليهم وقف بعد، كان
يعرفصصونه ل وهصصم منهصصم اسصصتوهبني ثصصم سصصاعة فحصصادثهم
حصصول مصصن أكصصثر مالصصك مصصن ساعة أن فعلمت له، فوهبوني

مني.ً
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يقصصدمها الصصصمعي فكصصان الصصصمة بن دريد مرثية قال: وأما
ًا، عبصصد أخاه أن المرثية هذه سبب ذاك.ً وكان أهل وهي جد
قبائل غزا هوازن، بن بكر بن جشم بني أحد الصمة بن الله

بصصن وأشصصجع وفصصزازة مصصرة، بصصن قيصصس بن سعد بن غطفان
ًا يجصاوز فلم وانصرف، أموالهم بغيض.ً فاكتسح حصصتى بعيصصد

فرعصصان، أبصصا دريد: يصصا أخوه له فقال تنحر، بالبل وأمر أناخ
ًا فتقصصدم أموالهصا عصصن نائمصة غيصر غطفان إن أنصخ.ً ثصم شصيئ

نقيعصصتي، وأنتقصصع مربصصاعي آخصصذ حصصتى أريم ل والله فقال: ل
سصصطعت فلمصصا ربيئتهصصم وأجلسصصوا فنحصصرت، البصصل فصصأمر

أكصصثر ارتفعصصت قصصد غصصبرة أرى الربيئة: إني له قال الدواخن
ًا ترى.ً قال: أرى ماذا الدواخن.ً قالوا: فتأمل هذه من قوم

بصصأس، ل فصصزازة، الصصصبيان.ً قصصالوا: هصصذه كأنهم خيلهم على
ًا فتأمل.ً قال: أرى فقصصالوا: الجصصأب فصصي غمسوا كأنهم قوم

ًا تأمل.ً قال: أرى بأس، ول أشجع تلك يتقلعصصون كأنمصصا قوم
عبصصس ببصصوادهم.ً قصصالوا: تلصصك دوابهصصم يقلعصصون صصصخر، مصصن

ًا، فصصاقتتلوا القصصوم التقصصى أن ينشبوا والموت.ً فلم ثصصم شصصيئ
فصصإذا دريد فأقبل فرعان، أبو هو فارس والله، نادوا: أردي،

ًا، به ًا وأصاب صريع اليصصوم ذلك في خبر جراحات.ً وله دريد
هذه: كلمته في يقول ذلك هذا.ً ففي من ليس

أبي * ورهط عارٍض وأصحاب لعارٍض وقلت الطويل
ّهدي والقوم الّسوداء ش

ّلوى بمنعرج أمري أمرتهم ّنصح يستبينوا * فلم ال ّ ال إل
الغد ضحى

ّنني * غوايتهم أرى وقد منهم كنت عصوني فلّما غير وأ
مهتد

ّ أنا فما ّية من إل ّية ترشد وإن * غويت غوت إن غز غز
أرشد

لهم: فقلت
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ّنوا المسرد الفارسي في * سراتهم مقاتٍل بألفي ظ

وقالوا: فنادوا

ًا الخيل أردت الردي? ذلكم الله * فقلت: أعبد فارس

ّو كأّم فجئت ٍم * إلى فأقبلت ريعت ال سقٍب جلد من جذ
ّدد مق

ّ راعني فما ّنسيج في الّصياصي * كوقع تنوشه الّرماح إل ال
ّدد المم

ّلى الله عبد يك فإن ًا كان * فما مكانه خ ّقاف طائش ول و
اليد

ٌد ساقه نصف خارٌج الزار كميش طلّع الّسوءات من * بعي
أنجد

ّكي قليل ّتش الحاديث أدبار اليوم * مع حافٌظ للمصيبات ال
غد في

ّون ّنني وجدي وه ملكصصت بما أبخل ولم له: كذبت، أقل لم أ
يدي

منهصصا نملصصي وإنمصصا معروفصصة، مشصصهورة الجاهليصصة وأشصصعار
ثصصم للمصصصيبات التشصصكي قليصصل قصصوله إلصصى ترى العيون.ً أل

كيصصف غصد فصصي الحصصاديث أدبار اليوم مع حافظ بقوله وصله
ًا معنى فيه قرن يمتنع ل التي الظرافة في مثله بآخر ظريف

فيهصصا مصصا بحقيقصصة والمعرفة واستحسانها قبولها من اللبيب
قبله.ً الذي في قلنا كما

دعا: وداٍع الغنوي: الطويل سعد بن كعب قول وكذلك

ّندى? * فلم إلى يجيب من يا مجيٌب ذاك عند يستجبه ال

فقلت:

منك المغوار أبا * لعّل رفعًة الّصوت وأرفع أخرى أدع
قريب
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عليهصصا يجتمصصع عادة هو الذي الجود من به وصفه ما ترى أل
ًا?.ً به يعدل لم ثم أحد

وهصصب بصصن المنتشصصر مرثيتصصه فصصي باهلة أعشى قول وكذلك
فيمصصا به يمدح مما فيه ما جل كان إذ جلده، في يقول حيث
ًا: به كان موصوف

يعّض * ول وصٍب ومن ايٍن من الّساق يغمز ما البسيط
الّصفر سوفه شر على

ٌء ل ليلة * بالقوم منصلٌت العّزاء على العزيم ماضي ول ما
شجر

ّنه ّدامه من تلمع * باليأس أنفسهم القوم صدق عند كأ ق
البشر

ًا نعلم ول الطلعة وبركة النقيبة يمن من المعنى هذا في بيت
العيصصون.ً ومثصصل مصصن الضرب هذا نملي فإنما هذا، من أبرع
قوله: ذلك

يقتفر القوم أمام تراه * ول يرقبه القدر في لما يتأّرى ل

قصصال: ذكصصره إسصصناد فصصي الرياشصصي العباس: وحدثنا أبو قال
فصصي زهيصصر قول عنه الله رضي الصديق بكر أبا منشد أنشد
سنان: بن هرم

وسابيء الّسفير * خّب إذا الجياع معترك نعم أن الكامل
الخمر

ّذعر في ولّج * دعيت: نزال إذا أنت الدرع حشو ولنعم ال

ّنيران وتّرهق ّعن غير * لواء ال في يحمد ال القدر مل

اللصصه رسصصول كصصان بيت: هكصصذا كل عند يقول بكر أبو فجعل
أنشده: حتى وسلم عليه الله صلى

ستر من الخير دون * يلقاك وما الفاحشات دون والّستر
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وسلم.ً عليه الله صلى الله رسول كان والله، فقال: هكذا،
زهير.ً شعرائكم قال: أشعر ثم

لمصصا أنه وغيره بشر بن مسعود حدثناه وجه غير من ويروى
العزيز عبد بن عمر حضره المهلب، بن يزيد بن مخلد مات

قال: ثم عليه وصلى

ّكوا الكامل ّكوا ل حذيفة ب ّتى مثله تب لم قبائٌل تبيد * ح
تخلق

ًا بيزيد الله أراد قال: لو ثم الفصصتى.ً فهصصذا هذا له لبقى خير
ذكرنا.ً ما كنحو الجامعة البيات من

إخوتها: في قولها في الكندية أحسنت ولقد

* فماتوا نحورهم في والقنا يفّروا أن أبوا الطويل
ّدما تقطر القنا وأطراف ال

ّنهم ولو ًا رأوا * ولكن أعّزة لكانوا فّروا أ الموت على صبر
أكرما

أسباب من * بجيشان صّرعوا يوم بهم ماذا أّمهم هوت
ٍد تصّرما مج

والقائل:

على الباكيات * ولهف واليتامى الرامل لهف أل الوافر
قصّي

ّية قصّي على خشيت ما لعمرك والّسلّي سلٍع بين * من

ّني حّي كّل في رمحه * جريرة قصّي على خشيت ولك

ًا خلصصط ما الشعر فأحسن ًء بتفجصصع، مصصدح بفضصصيلة، واشصصتكا
ًا، الموجع التوجع يجمع لنه ًا البارع والمدح تفرج من اعتذار

ٍم ذلصصك نظم وقع وإذا المرثي باستحقاق التفجع إفراط بكل
مصصن الغايصصة فهصصو متفصصاوت غيصصر ونظصم معربة ولهجة صحيح

المخلوقين.ً كلم
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تقول: حيث الكلم أجمل من الخنساء قول أن واعلم

ًا وإّن البسيط ّيدنا لوالينا صخر ًا * وإّن وس نشتو إذا صخر
لنّحار

ًا وإّن ّنه به الهداة لتأتّم صخر نار رأسه في علٌم * كأ

ًا فجعلتصصه ًا للسصصؤدد موضصصع ّيصص لقولهصصا: العشصصيرة بصصأمر ومعن
ًا وسصصيدنا، لوالينصا ً وجصصواد ًا مفضصصل القتصصار وقصصت فصي نحصار

ًا قصصالت: وإن ثم والشتوة، فجعلتصصه بصصه الهصصداة لتصصأتم صصصخر
ًا جعلته ثم الئمة، إمام تقتصصصر فلصصم ، والعلصصم: الجبصصل علم
ًا، رأسه في جعلت حتى ذلك على ًة نصصار الكصصرم، فصصي شصصهر
ًا الهداية.ً في علم على ونار

البحصصر فصصي المنشصصآت الجصصواري وجصصل: ولصصه عز الله وقول
قطعصصن إذا جريصصر: الرجصصز الجبصصال.ً وقصصال هي إنما كالعلم

ًا علم بدا علم

حذيفصصة بصصن حصصصن فصصي النابغصصة قصصول قيصصل مصصا عجيب ومن
ًا ًا لموته، واستعظاما لشأنه، إكبار مثله: ذهاب من وتعجب

بحصٍن * وكيف نفوسهم تأبى ثّم حصٌن يقولون الطويل
جنوح? والجبال

والديم الّسماء * نجوم تزل ولم القبور الموتى تلفظ ولم
صحيح

ّيه جاء ثّم قليٍل فعّما ّي * فظّل نع ينوح وهو الحّي ند

ًا وذكرنا السصصدي.ً وكصصان كلصصدة بن فضالة في ومراثيه أوس
قصصارب فلمصصا تميصصم، بني أرض من قصده أنه معه خبره من

فخصصذه.ً فأقصصام فكسصصرت بصصه فرمصصت ناقته به جالت منزله،
عصصام فصصي وهصصو نظصصر أصصصبح إذا حصصتى يريصصم ل مكصصانه ليلتصصه

يجتنيصصن خرجصصن قد أسد، بني صبيات من جوار إلى خصيب
فقصصال فضصصالة، ابنة على وقف حتى ينسبهن فجعل الكمأة،

زارك لصصه: قصصد فقصصولي أبصصاك، به فأتي الحجر هذا لها: خذي
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بمصصدح واللصصه، قال: أتانصصا، أتته فلما بحالي، وخبريه هذا، ابن
حصصتى يعالجه يزل ولم قبًة، فضرب كثير.ً فأتاه، بذم أو كثير
برأ.ً

بصصالجبر.ً قصصال: حذاقصصة أسصصد بنصصي الصصصمعي: وفصصي قصصال
ًا وسمعت لفصصك النصصاس أجصصبر يقول: أنا أسد بني من أعرابي

ليلتصصه يجصصبر.ً ففصصي مصصا أشد الصمعي: وهما ترقوة.ً قال أو
يقول: المتقارب تلك

ٍة على خذلت ناظره إلى شرٍج * بصحراء ساهره ليل

ساكره ول بطلٍق * فليست طولها في ليالي تزاد

شاجره مضجعي به * تشّك الّسيال شوك أطاول كأّن

أبيهصصا إلصصى ذهبصصت الصصتي كلصصدة بصصن فضصصالة بنت حليمة وفي
يقول: برسالته

ّيها ثواء ذّمت ما لعمرك الطويل ألقت إذ * حليمة ثو
مقعد مراسي

ّقت ولكن ّدثينة بفلٍج * وحّل ضمانتي باليدين تل ّودي فال ع

ّتكاليف تلك تلهها ولم ّنها ال ٍة من شئت * كما إ وتخّرد أكروم

ّني يجزيك أو سأجزيك ّثوٌب ع عليك يثنى أن * وقصرك م
وتحمدي

يقصصول ففيصصه فضصصالة مات ثم يسيرة مدة فضالة عند فأقام
عبيصصدة: كصصان أبصصو منهصصا: قصصال والمختصصار بعضها نذكر قصائد
زهيصصر نشصصأ حصصتى الجاهليصصة فصصي مضر شاعر حجر بن أوس

مصصدافع.ً فممصصا غيصصر تميم شاعر ولكنه منه، فوضعا والنابغة
فيه: قال

ّيتها المنسرح ّنفس أ ّلذي * إّن جزعا أجملي ال قد تحذرين ا
وقعا
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جمعا والقوى والبأس * جدة والّن الّسماحة جّمع الذي إّن

ّلذي اللمعّي ّظّن لك يظّن ا سمعا وقد رأى قد كأن * ال

طبعا يمت ولم بضعٍف * يمتع لم المرّزأ المخلف والمتلف

ّناس والحافظ ٍذ خلف يرسلوا * لم إذا تحوط في ال ربعا عائ

ملتفعا الفتاة كميع * أمسى وقد الّرياح الّشمأل وعّزت

ّبه ًا * أقوام ال من العبام الهيدب وش ًا سقب ّبس فرعا مل

ّنعة الكاعب وكانت سبعا أهلها زاد في * سناء الح المم

ًا * فتيان وال والمدامة الّشرب ليبكك ٌع طّر طمعا وطام

ٍم وذات ٍر هد ًا بالماء * تصمت نواشرها عا جدعا تولب

نظصصر: بعصصد إل بواضصصح ليس مما القصيدة هذه في ما تأويل
وقعا.ً قد تحذرين الذي إن جزعا اجملي النفس قوله: أيتها

الشصصيء حصصق الوقيعة.ً وإنمصصا من أشد العرب: الحذر تقول
ًا صاحبه يكون أن المتخوف وقصصع فصصإذا وقصصوعه، حذر مرتاع

الحذر.ً ذلك ارتفع البأس

وجصصل عصصز الله استأثر الصالحون: إذا يتدارسه ما ذلك ومن
عنه.ً فاله بشيء

فلم ابن له مات أنه ملوكهم من العاجم بعض عن ويحكى
فقصصال: إنمصصا ذلك عن فسئل شأنه، على وأقبل عليه، يجزع

أل اللصصبيب فعلصصى وقصصع فصصإذا المخصصوف، وقصصوع قبصصل الروعة
ًا الوقصصوف إلى ينسب ولكصصن يصصدرك، ل مصصا إثصصر فصصي متفكصصر
يجصصدي فيمصصا الشصصغل ويعمصصل خطائهصصا، عصصن النفصصس ليزجر
عليه.ً

وقصصد رأى قصصد كصصأنه الظصصن لصصك يظصصن الذي وقوله: اللمعي
مصصوقعه.ً الشصصيء يوقصصع الذي القلب اللمعي: الحديد سمعا
المصصؤمنين أميصصر مولنصصا قبله.ً وكان لحد نعلمه ل مثل وهذا
هصصذا.ً مصصن بأوضصصح يقصصوله عنصصه الله رضي الخطاب بن عمر
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وقصصال بظنصصه، يعيصصش حصصتى أحصصد بعلصصم يعيش يقول: ل كان
تصره لصصم ما ظنه يره لم من بخير عاش العوام: ل بن الزبير

علمه، من قطعة الرجل العاص: ظن بن عمرو عينه.ً وقال
عقله.ً من قطعة ولسانه

التفسصصير عن يغني ما فيه جمع قد المتلف وقوله: المخلف
ًا يقصصول: يتلصصف إذ والتزيصصد ًا، جصصود ًة ويخلصصف وكرمصص نجصصد

ًا.ً واكتساب

اللصصه بصصه.ً تقصصول: أمتصصع يقرن لم أي بضعف يمتع وقوله: لم
جريصصر قصصال أحباؤه.ً وكما به يتمتع حتى الله أبقاه أي بفلن
الوليد: بن العزيز لعبد

ّد إذا الوافر بك الجلل ذو * فأحسن فرحنا بنا الّرحيل ج
المتاعا

ًا يطبع يقال: طبع طبعا يمت ولم وقوله عليصصه غلب إذا طبع
إذا السصصيف قلبصصه.ً ويقصصال: طبصصع علصصى يغطي حتى الحرص

الحديصصدة.ً وقصصوله: صصصميم علصصى يغطصصي حصصتى الصصصدأ ركبصصه
الجدبصصة: تحصصوط للسصصنة يقصصال تحصصوط فصصي الناس والحافظ
ًا.ً وقوله: إذا والقاف بالتاء وقحوط خلصصف يرسصصلوا لم جميع

الجدبة السنة كانت فإذا ولدها، معها العائذ: التي ربعا عائذ
الشصصمأل بالمهات.ً وقوله: وعصصزت تضر لئل الفصال نحروا
والقحصصط، الجصصدب علمصصة وتلصصك الرياح يقول: غلبت الرياح

فلن عز والمطر.ً ويقال بالندى تأتي التي هي الجنوب لن
ًا الخطصصاب في ثناؤه: وعزني جل الله قهره.ً وقول إذا فلن
ي المخاطبة.ً وقصولهم في مني أعز كان أي المثصل.ً مصن ف

اسصصتلب.ً والكميصصع: الضصصجيع.ً يقصصال: غلصصب مصصن أي بصصز عصصز
ًا.ً والملتفصصع: الملتحصصف.ً كميعها أضحى كامعها.ً يقال ملتفع

القصصر.ً وقصصوله: مصصن يلقصصي بمصصا مشصصغول عنهصصا منقبض فهو
كعصصب الكصصاعب: الصصتي الحسصصناء الممنعصصة الكصصاعب وكصصانت
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والممنعصصة: أترابصصا وعصصز: وكصصواعب جصصل اللصصه ثصصدياها.ً قصصال
مصصن وإنما أهلها، زاد في كالسبع كانت المخبأة، المحفوظة

الصفة.ً هذه في كانت إذا وتنعم تترف أن شأنها

فالهيصصدب: المسصصترخي، العبصصام الهيصصدب وقصصوله: وشصصبه
انقباضصصه فصصي فشصصبه ينبعصصث، يكصصاد ل الذي والعبام: الثقيل

ًا، كصصان إذا الناقصصة ولصصد وهصصو بالسصصقب، أنصصثى كصصان وإن ذكصصر
ًا وهصصو الفصصرع، جلصصد عليصصه جعصصل قصصد أي فرعا فحائل.ً ملبس

اللصصه رسصصول فقصصال الجاهليصصة فصصي بصصه يتقربون كانوا فصيل
السلم.ً فأبطله فرع وسلم: ل عليه الله صلى

الفقيرة فيصف الثياب، خلقان فالهدام هدم وقوله: وذات
ًأ.ً وقوله: عار لها كان وأنه والجوع الضر نواشرها: من ملج

زهير: قال كما الذراع، والبؤس.ً والنواشر: عروق

ّنها بالّرقمتين لها وداٌر الطويل ٍم * رواجع كأ نواشر في وش
معصم

إذ وتسصصكنه بالمصصاء، طفلهصصا تسكن أي بالماء تصمت وقوله
الجحصصن وكصصذلك الغصصذاء، ثفل.ً والجدع: السصصيء له يكن لم

والقتين.ً

الّشمس تكسف ألم اخترناه: المتقارب مما فيه قال ومما
الواجب للجبل * كواكب وال والبدر

ّلة ول * فقود ال تستوي ل فضالة لفقد الذاهب خ

والحارب العظم الجابر * على أخلقه حسن على ألهفا

ّنه لو السقب الروع على الّصاقب ذروة على * يقوم أ

ًا لصبح ّنبّي * كمتن الحصى دقاق رثم الكاثب من ال

والحاجب الّسرادق بين * ك الملو حتمات ورقبته

عائب ول معيٍب غير * ل الّرحا أهل المقالة ويكفي

قاطب ول مكّب غير * ء الحبا بخير الخليل ويحبو
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ّنجيبة برأس الكاعب كالجؤذر * وليدة وال والعبد ال

الفلق في وبالّشول * ل الّرجا عليها تحدى وبالدم
العاشب

ٍر في * فضالة من يسع نائٍل ذا يك فمن حب ل أث

ّنفي عين العلق الواهب هو ّلي * س ال الواهب على والمتع

ّبر * نقاٌب مأقٍط أخو مليٌح نجيٌح بالغائب يخ

ٍر كّل في فأبرحت طالب من سعيك * يعاشر فما خي

بيصصت كصصل تقدم جمعت لنها بأسرها أمليناها القصيدة وهذه
والختصار.ً المعاني وكثرة منها

إذا للبعيصصر يقصصال فالواجب: الساقط، الواجب قوله: للجبل
ساقط.ً قال كل وكذلك كركرته: وجب، صوت فسمع برك
وقصصع.ً أي الشصصيء: وجصصب فصصي قصصولهم عبيصصدة: وأظصصن أبصصو

فضصصالة.ً يعني السقب، قال: الروع ثم فضالة وقوله: لفقد
الشصصريف تقول: على ثم زيد، على لثني كقولك: إني وهذا

هصصذا مواضصصع تعنيه.ً والسقب: الطويل.ً ولصصه وأنت الكريم،
ًا وكصصان تركصصه، قد الذي أحدها.ً والخلة: الخلل بصصه.ً مسصصدود

أمصصره ليصصس أي خلصصة بصصه الخلة: الثلمة.ً يقصصال: فلن وأصل
ًا، كذلك.ً الجسم مختل وفلن مستوي

أوزان لختلف المصصصائب أي الفقصصود، تسصصتوى ل وقصصوله
يعسصصر مصصن ومنهصصم العوض، منه يوجد من ذلك أهلها.ً فمن

أجلصصه، مصصن الكتصصاب هذا أنشأنا أنا: كمن مثله.ً وأقول وجود
ً ومدانيه، نظيره إدراك الوهم في يبعد مساويه.ً عن فضل

بعينصصه.ً يقصصول: فلصصو معصصروف ذكصصر: جبصصل الصصذي والصصصاقب
من ولكن القدم، على القيام من يقوم عليه.ً وليس تحامل

يصصدافع أي المصصر بهصصذا ويقصصوم أهله، بأمر يقوم قولك: فلن
ً العظيم الجبل دافع عنه.ً فيقول: لو لصصصبح عليصصه متحصصامل
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ًا الجبل أي الكصصاثب، مصصن بعينصصه رمصصل وهو النبي كظهر رثم
كظهصصر فقال: كقولك عبيدة أبو هذا.ً ومثله من هذا كمكان
المصصدقوق.ً يقصصال: المحطوم والمرتوم البصرة، من المربد

دقه.ً أي أثفه رتم

طصصوال قولصصك: رجصصل مثصصل دقيصصق، أي الحصى دقاق وقوله
وخفيف.ً وخفاف وجسيم، وجسام وطويل،

الملصصوك على أحتم يقول: إذا الملوك حتمات ورقبته وقوله
ًا وأجصصابه.ً ويقصصول الملصصك أطصصاعه يخصصافه، أمصصر فصصي أو أمصصر

وظلمات.ً ظلمة مثل حتمات وينشده الحتمة، بعضهم: هي
السصصرادق فقصصال: بيصصن الملصصوك مصصن مكصصانه قصصرب وذكصصر

يقصصول: إذا الرحصصال أهصصل المقالصصة ويكفي والحاجب.ً وقوله
مصصن كفصصى فقصصد وصصصوابه، لبيانه غيره عن به استغني حضر
لهم.ً عائب ول عندهم معيب غير وراءه

علصصى منصصه الصصبيت يشتمل فأكثرها اعتبرت إذا البيات وهذه
معان.ً وقوله:

قاطب ول مكّب غير * ء الحبا بخير الخليل ويحبو

ًا يكب ول البشر بأجمل يفعله ما يتبع أي علصصى ينصصدم مفكصصر
ًا ول فعل، ما القائل: قال كما السائل، بها يدفع حيلة طالب

ّلب سؤالهم عند الرض ينكتون ل الكامل العلّت * لتط
بالعيدان

فصصي يقصصول: يعطيهصصا العاشصصب الفلصصق فصصي وبالشول وقوله
موضصصع وهو الرض، من حالتها.ً والفلق: المطمئن أحسن

إذا للرجصصل تقصصول العصصرب بصصه.ً وكصصانت الماء لستقرار الكل
إبلصصه وأخصصذت رماحهصصا، إبلصصه وسصصمنت: أخصصذت إبله حسنت

تصصوهب أن من أنفسها منعته أي عليه سلحتها.ً واستنجدت
ًا تنحر أو القائل: كقول بها، ضن
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الّسلح تأخذ ول * د العه حفظ ما الّصديق أخون ل الخفيف
لقاحي

إل الفصصدادون وسلم: هلك عليه الله صلى الله رسول وقال
بسصصهولة أعطاهصصا مصصن أي ورسصصلها، نجدتها في أعطاها من
عليه.ً نجدتها وقت لحسنها.ً وهو امتناعها ومع

المصصال عاصصصم: نعصصم بن لقيس وسلم عليه الله صلى وقال
مصصن إل المئيصصن أصصصحاب وهلصصك السصصتون، والكثر الربعون،

فحلهصصا، وأطصصرق غزيرتها، ومنح ظهرها، وأفقر سمينها نحر
ورسلها.ً نجدتها في وأعطاها

الخيلية: ليلى وقالت

صّر في * لتوبة سلحها الجلد الكوم تأخذ ول الطويل
الّصنابر الّشتاء

أخصصو مليصصح نجيصصح وقصصوله الكصصثيرة البصصل الفدادون: أصحاب
ول مقبصصول، حلصصو مبتصصذل سهل السلم في يقول: هو مأقط
ًا يكصصون أن مصصن ذلصصك يمنعصصه الحصصرب.ً والمصصأقط: فصصي جلصصد
منقصصب طبصصن، فطصصن هصصذا مصصع القصصوم.ً وهصصو مجتلصصد موضصصع
يخصصبر قصصوله فيصصصيب.ً فصصذلك يظصصن وفكصصره، ببصصدنه طصصواف
بالغائب.ً

وعصصز: جصصل الله قال كما المور، في منقب أي نقاب وقوله
القيس: امرؤ محيص.ً وقال من هل البلد، في فنقبوا

ّقبت وقد الوافر ّتى الفاق في ن الغنيمة من * رضيت ح
بالياب

والنقصصاب، الجبصصل: النقصصوب فصصي للطرقصصات قيصصل هصصذا ومن
نقب.ً واحدها

خيل: يصف التغلبي اليهم ابن وقال

ًا وتراهّن الخفيف ّلعن كالّسعالي شّزب ثغور من * يتط
ّنقاب ال
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ًا وقال يرثيه: أيض

ٍد لحّي من دليجة أأبا الكامل في العداء من * صقٍع مفر
ّوال? ش

سربالي وكيفها فبّل * عيني أسبلت دليجة أبا ذكرت وإذا

ٍر القسّي * مثل سدتهم نواٍج على ومعّصبين برحال ضوام

ّتقى العشيرة بين وقوارٍص بسمال وسملتها * داويتها ت

ٌو ريحاٌن زال ل ّطال بمسبٍل عليك * يجري ناضٌر وفغ ه

ّدرع حشو * ولنعم ينتظرونه الحّي وفد فلنعم والّسربال ال

من خارجٌة * والخيل دعا إذا المستضيف مأوى ولنعم
القسطال

ًا يعني معصبين قوله بالتيجصصان.ً والنصصواجي: عصصصوا قد ملوك
الصقع: شوال، في العداء من صقع السراع.ً وقوله الخيل

وبنصصو وصعق، يتوجه.ً يقال: صقع أين يدري ل الذي المتحير
الصصصاعقة أصابته الذي فكأنه لغتهم هي تقول: صعق، تميم

فصصي الصاعقة.ً وقال المتوقع يتحير كما الغارة لتوقع فتحير
بعصصض.ً على بعضهم الناس يغير ففيه حل، شهر لنه شوال

خصصص بصصاله فمصصا ثمانية، الحل شهور قائل: أفليس قال فإن
المقصصصود غيصصر الشصصيء ذكر إذا أنه ذلك في هذا? فالجواب

وتعصصالى: تبصصارك اللصصه حكمصصه.ً قصصال في نظيره كان ما دخل
ًا الله يذكرون الذين ًا قيام يقصصل جنوبهم.ً ولصصم وعلى وقعود
فصصي المصصر أن يعلصصم لنصصه الرتفاق يذكر ولم ظهورهم على
الحصصر تقيكصصم وعصصز: سصصرابيل جصصل قصصوله واحد.ً وكذلك ذلك

البرد.ً وقوله: يذكر ولم بأسكم تقيكم وسرابيل

ّتقى العشيرة بين وقوارٍص بسمال وسملتها * داويتها ت
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السصصيد بصصه أراد فإنمصصا أصصصلح، إذا العشيرة بين يقال: سمل
الفغصصو لصصه يقصصال الحناء، بأمره.ً والفغو.ً: نور يأتمرون الذي

عبيصصدة: أبصصو رائحًة.ً قصصال الريحان أطيب من والفاغية.ً وهو
مسصصبل، قصصال: يعنصصي: مصصع هطال بمسبل عليك يجري قوله

قال فتى، يا مع مقام تقوم مسبل.ً قال: فالباء غيث مع أي
قصصال.ً ممصصا أقرب وتفسيره صواب قال العباس: والذي أبو

للمقاربصصة، ومصصع لللصاق، الباء أن النحويين عند هذا وتأويل
فالبصصاء بزيصصد، الموضع.ً تقول: مصصررت هذا في يلتقيان فهما

ضصصربت أو بصصالقلم بصصه.ً وكصصذلك: كتبصصت مصصروري ألصصصقت
معناه.ً حقيقة بالسيف.ً فهذا

فصي الشصصيء نعصصم أي والسصصربال الصصدرع حشو ولنعم وقوله
أرهصصق فصصتى.ً يقصصال يا والفزع.ً والمستضيف: الملجأ، المن
الشاعر: قال كما لمضوفة، فدعا فلن

ٍة دعا جاري إذا وكنت الطويل ّتى * أشّمر لمضوف ينصف ح
مئزري الّساق

الغبار.ً من يثور يما وقسطال قسطل ويقال

ًا وقال ًة فضالة يرثي أيض ّد ل عينصصّي أولها: البسيط قصيد بصص
وتهمال سكٍب من

ًا منها اخترنا الكتصصاب.ً مصصن أول فصصي شصصرطنا كما نادرة أبيات
قوله: ذلك

الهلكى ول الفقود * ليس واحتفل الّشأن بماء عليه جّما
بأمثال

ّلتها تحجب فلم حصان أّما هذا كّل في طفت * قد بك
ّناس أحوالي ال

ٍء على ٍة أمري ّي منه وأكمل * أندى به سمعت مّمن سوق أ
إكمال

ٍر لذي منه أوهب ٍة أث ٍة وسابغ أشكال ذات شرٍب عند * وقين
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ًا اللف يزّم وخاريّج ٍة معترض وأحجال شمراٍخ ذات * وهون

ٍة يوصى من دليجة أبا طمرين ذي لشعث من * أم بأرمل
طملل

ٍد أولي ملوٍك * لدى حفلوا إذ القوم خطيب يكون من أم كي
وأقوال

ٍم من أم وبين القسوط * بين أمرهم بعض أضاعوا لقو
ّدين أزوال ال

ّلت الصيلة خافوا ٍم أذى من * وحّملوا ملوكهم واعت غر
بأثقال

في المر من * أمسوا إذ العشيرة يكفي من دليجة أبا
وبلبال لبٍس

ّي لهل من أم ٍة في لو ّكع ًا خالطوا أمرهم * في مس ّق ح
بإبطال

ٍة من أم ٍة تردي لعادي ّنها ململم هضب من عارٌض * كأ
أوعال

بخشب الّضرير * يرمي حدب ذو المّروت من خليٌج وما
ّطلح والّضال ال

ًا أشبال بين بترٍج مغب * ول تسأله حين منه بأجود يوم

ّي من عليه ليٌث ّياٌل * كالمرزبانّي هبريٌة البرد بآصال ع

ًا ّد منه بأجرأ يوم ٍة ح ّد بمهو كمّي * على بادر قّصال الح

ّلون بصافي صداك * على أرٌج له وريحاٌن مسٌك زال ل ال
سلسال

ًا ومصبحة وممساه صداك يسقي محفوٌف ورمسك * رفه
بأظلل

ّد وّرثتني ٍم و ّلتهم أقوا ًة وخ بإجلل تغشاني منك * وذكر
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ٍء * قول كذٍب ما غير ثنائي يزال فلن ول ناسيه غير امري
سال

ٍر ما لعمر ّي بعرشي أخّل * لقد بمصرعه أجدى قد إخلل أ

ّنفس كانت قد مسمحًة * إليك بها الفداء ساموا لو ال
والمال بالهل

ًا يعني أثر لذي العباس: قوله أبو الشعر.ً قال آخر هذا سيف
كصأنه يتقصدمها أي اللصف الرونق.ً وقوله: يصزم وهو فرند له

ًا.ً والخصصارجي: الصصذي يعنصصي يقودهصصا، بنفسصصه.ً يخصصرج فرسصص
جعفصصر بصصن اللصصه عبصصد يمصصدح لعرابصصي الرياشصصي أنشصصدني

الهاشمي:

ّباس، أبا الوافر جودك بحر إن * وما بخارجّي لست الع
بانتحال

ًا يعنصصصي فإنمصصصا شصصصمراخ وقصصصوله: ذات غصصصرة.ً ذات فرسصصص
وطالت.ً دقت إذا الوجه في الغرر: السائلة من والشمراخ

الفقيصصر.ً يجصصبر أنصصه يريصصد إنمصصا طمريصصن ذي لشصصعث وقصصوله
للصصذئب: اطلصصس.ً وإنمصصا قيصصل ثصصم ومصصن والطلس: الغصصبر،

لبسته.ً ودناءة حاله لسوء الطلسة إلى الفقير نسب

كمصصا فخففوه قيل وأصله قيل، واحدهم والقوال: الملوك،
وليصصن.ً والليصصن: هيصصن الهيصصن وفصصي الميت: ميصصت، في قالوا

الميصصت: أمصصوات، فصصي قصصالوا كمصصا الجمع: أقوال في وقالوا
كندة.ً مقاولة من ويقولون: هو

وخصصالف.ً جار إذا يقسط والقسوط: العصيان.ً يقال: قسط
حطبصصا.ً لجهنصصم فكصصانوا القاسصصطون وجل: وأما عز الله قال

المقسطين.ً يحب والله عدل، إذا يقسط ويقال: أقسط
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الطاعصصة بيصصن الدين.ً يقصصول: هصصم وبين القسوط بين وقوله
زول المتصرفون.ً يقال: رجل هم المعصية.ً والزوال وبين
التوزي: أزوال.ً وأنشدني وقوم

ًا الزوال بالكرام أقود وقد الرجز ّدي لوٍث لذات * مع
شملل

ًا.ً فصصذلك يعطوهم لم أي ملوكهم واعتلت وقوله قصصوله شصصيئ
يستأصصصلوا.ً أن خصصافوا أي ملصصوكهم واعتلصصت الصصصيلة خافوا

يصصصلح كصصان فهو وغرم، حمالت لزمتهم أي وقوله: وحملوا
والغرم.ً بالنجدة كله هذا

والمصصروت: بعينهصصا معروفصصة هضبة هي أوغال وقوله: وذات
العالية.ً أرض من وهي ومسايل، نبات فيها بعينها أرض

الضصصرير: والضصصال، الطلصصح بخشصصب الضصصرير يرمصصي وقصصوله
يريصصد نصصاحيته.ً وقصصوله: كالمرزبصصاني وهصصو الصصوادي، ضصصرير

بغيضصصته منفرد هو فيقول السد، هنا ها يعني وإنما كسرى،
زبيد: أبو قال كما معه تنزل أن السد تهابهه

منه يمنع الّصيد * ل جرأته الخالت بني عنه أفّر البسيط
ممتنع وهو

ًا ًا، وقوله: رفهصص صصصداه.ً يسصصقي يصصوم كصصل فصصي يقصصول: دائمصص
فضالة.ً بيت أهل يعني أقوام ود وقوله: حملتني

والمواعظ التعازي من باب

والقصصوة هصصذا بمثصصل ونصله الشعر إلى الله شاء إن نعود ثم
ذكره.ً جل لله

ملصصوك لبعصصض أخ قال: مصصات أنه محمد بن جعفر عن يروى
أن تعزيتصصه: اعلصصم فصصي فقصصال العصصرب بعصصض فعصصزاه اليمصصن
بصصد ول للقصصادر، والتسصصليم للمنعصصم، والشكر للخالق، الخلق

أقصصام فصصات.ً وقصصد قصصد ما رجوع إلى سبيل ول كائن، هو مما
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بصصد ل ممصصا الجصصزع فمصصا سصصتتركه، أو عنصصك سيذهب ما معك
سصصينقل فيمصصا الحيلصصة يرجصصى? ومصصا ل فيما الطمع وما منه،
فمصصا فروعها، نحن أصول لنا مضت عنه? قد تنتقل أو عنك
الصبر.ً المصائب عند الشياء أصله.ً وأحق بعد الفروع بقاء

غيرها.ً فما في إل الركاب يحطون ل سفر الدنيا هذه وأهل
بمصصن الغير.ً فاعتبر عند والتسليم النعم، عند الشكر أحسن

يء إلصى منهم أحد رد هل الجزع، أهل من رأيت قد مصن ش
منهصصا.ً الخلصصف سصصوء المصصصيبة مصصن أعظصصم أن درك.ً واعلم

أكصصثر.ً تصصرك ومصصا المعطصصي، منصصك وأخذ المنعم ابتلك وإنما
ً الشكر، عن تغفل فل الصبر نسيت فإن تصصدع.ً ومصصا فل وكل

فاسصصتقبل غصصد، في المصيبة عظم مع اليوم المصيبة أصغر
ًا بها تستخلف بالحسنة المصيبة الصصدنيا فصصي نحصصن فإنما نعم
جرعصصة كل مع المصائب، ونهب المنايا، فيها تنتضل أغراض

أخصصرى بفصصراق إل نعمة تنال غصص.ً ل أكلة كل وفي شرق
ًا معمر يستقبل ول أجلصصه، مصصن آخصصر بهدم إل عمره من يوم
ول رزق، مصصن قبلهصصا ما بنفاد إل أكلة في زيادة له تحدث ول

علصصى الحتصصوف أعصصوان أثصصر.ً فنحصصن لصصه مصصات إل أثر له يحيا
البقصصاء نرجصصو أين فمن الفناء، إلى تسوقنا وأنفسنا أنفسنا،

ًا شصيء مصصن يرفعصصان ل والنهار الليل وهذا أشصصرعا إل شصصرف
وأهلصصه، الخيصصر فصصاطلب جمعصصا مصصا وتفريق رفعا ما هدم في

ًا أن واعلم ًا معطيه، الخير من خير فصصاعله.ً الشصصر من وشر
والسلم.ً

ًة أن عمه عن أسماء بن جويرية العباس: وعن أبو قال إخو
إلصصى أمهصصم فخرجصصت فاستشصصهدوا، تستر، يوم شهدوا ثلثة

ًا السوق أمرهصصم حضصصر قصصد رجل فتلقاها شأنها، لبعض يوم
بنيهصصا.ً فقصصال: استشصصهدوا.ً فقصصالت: عصصن فسصصألته فعرفتصصه
مقبليصصن.ً فقصصالت: الحمصصد مدبرين? فقصصال: بصصل أم أمقبلين

وأبي.ً وأمي هم بنفسي الذمار، وحاطوا الفوز نالوا لله،
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ابنه وفاة عند العزيز عبد بن عمر قال عطية بن خالد وقال
ًا الموت جعل الذي لله الملك: الحمد عبد ًا حتم علصصى واجبصص

المصصوت.ً ذائقصصة نفس فقال: كل بينهم، فيه سوى ثم خلقه،
مفصصصردون قبصصصورهم، إلصصصى صصصصائرون النهصصصى ذوو فليعلصصصم

جصصل فقصصال فاحصصصًة مسألًة الله عند أن واعلموا بأعمالهم،
يعملون.ً كانوا عما أجمعين لنسألنهم وعز: فوربك

أبيصصه: عصصن المهصصاجر أبصصي بصصن إسصصماعيل بصصن يحيصصى وقصصال
أبصصي إلصصى عمصصر فكتصصب الحمصصصي أمامصصة لبي ابن استشهد

بلئصه.ً قصد وحسصن وقضصائه آلئصه علصى للصه أمامة: الحمصد
مصصن أمامصصة أبصصي بصصن اللصصه عبصصد إلصصى اللصصه ساق الذي بلغني

ًا، الله بحمد عاش الشهادة.ً فقد الخرة إلى وأفضى مأمون
ًا، الله.ً شاء إن كثير خير الله من إليكم وصل وقد شهيد

العزيصصز عبد بن لعمر رجل الكلبي: قال عمر بن يزيد وقال
الملك: عبد ابنه وفاة عند

ّنه المؤمنين أمير تعّز الطويل يغذى ترى قد * لما فإ
ويولد الّصغير

ّ ابنك هل ٍة من إل ٍم سلل ّية حوض على * لكّل آد مورد المن

عمر أن الحرة، أهل من شيخ عن السدي البيداء أبو وقال
الملصصك، عبصصد ابنصصه وفصصاة بعصصد النصصاس خطصصب العزيز عبد بن

يجعصصل لصصم ذكصصره جل الله وقال: إن عليه، البكاء عن ونهى
ًا لمحسن ول لمسيء أعجب بما يرض ولم الدنيا، في خلود

ًا أهلها معصصصيته، لهصصل عقوبصصًة ببلئهصصا ول طاعته، لهل ثواب
مكصصروه مصصن فيها ما وكل متروك، محبوب من فيها ما فكل

الرض يصصرث أنصصه وأخصصبر الفنصصاء، أهلها على مضمحل.ً كتب
عصصن والصصد يجصصزي ل ليصصوم واعملصصوا الله، عليها.ً فاتقوا ومن
ًا.ً والده عن جاز هو مولود ول ولده شيئ

مصصوته وكان الملك عبد ابنه على العزيز عبد بن عمر ودخل
قرحصصة، وهو الطاعون، مس يقولون: إذا وكانوا بالطاعون،
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ًا فوجد ًا كصصان وإن منصصه، الصصبرء فصصي لصصصاحبه طمع لين خشصصن
أمصصس فقال: دعني ابنه على عمر فدخل صاحبه، من يئس

وكصصانت فيجصصزع، أبصصوه يمسها أن الملك عبد فكره قرحتك،
لصصم عمصصر المصؤمنين? فعلصم أمير يا تعفيني أو فقال خشنًة،
فصصي فأجصصدك أقصصدمك لن بنصصي? فصصوالله يا ولم فقال منعه،

ميزانصصك.ً فصصي فتجصصدني تقصصدمني أن مصصن إلصصي أحب ميزاني
أحصصب تحصصب ما يكون لن المؤمنين أمير يا والله فقال: وأنا

الملصصك، عبصصد فقال: يصصا أحب.ً فلمسها ما يكون أن من إلي
الممترين.ً فقصصال.ً سصصتجدني من تكونن فل ربك، من الحق

الصابرين.ً من الله شاء إن

على دخلت خنساء أن وغيره مسلم بن الله عبد وروى
لها: يا فقالت شعر، من صدار وعليها المؤمنين أم عائشة

الله صلى الله رسول نهى وقد الصدار أتتخذين خنساء،
كان زوجي إن المؤمنين، أم عنه? فقالت: يا وسلم عليه

ً ًا رجل فاستعنته?! معاوية أتيت فقال: لو فأملقنا متلف
فشاطرني فأخبرته، تريدين فقال: اين أخي صخر فلقيني

امرأته: فقالت مرات، ثلث ذلك ففعل زوجي، فأتلفه ماله
يقول: فسمعته البل، تعنى شرارها، من أعطيتها لو

هلكت * ولو شرارها أمنحها ل والله الرجز مشطور
ّطلت خمارها ع

ّتخذت ٍر من وا صدارها شع

أموت.ً حتى أضعه ل ونذرت الصدار، هذا اتخذت هلك فلما

ًا أبكصصى الخنساء: كنت محمود: قالت أبو وقال علصصى صصصخر
النار.ً من له أبكي اليوم فأنا الحياة، من فاته ما

بعصصض الخنسصصاء أنشصصدتها عنها الله رضي عائشة أن ويروى
قولها: أحسبه صخر، في أشعارها

ًا أضحكتني * لقد عيني أبكيت إن صخر يا أل الوافر دهر
طويل
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ٍء في بكيتك ّق * وكنت معولٍت نسا العويل أبدى من أح

الخطب يدفع ذا * فمن حّي وأنت الخطوب بك دفعت
الجليل?

الجميل الحسن بكاءك * رأيت قتيٍل على البكاء قبح إذا

ًا عائشة: أتبكين لها فقالت النار? في جمرة هو وإنما صخر
عليه.ً لجزعي أشد والله ذلك المؤمنين، أم قالت: يا

ا وقصال مسصمع بصن عصامر بصن اللصه عبصد قتصل مسصلمة: لم
عصصامر إلى برأسه اذهبوا فقال برأسه، الحجاج أتوا بالزاوية

بصصه وأقبصصل ثصصوبه فصصي فجعلصصه به، فأتوه أباه يعني مسمع بن
بصصل ل، عليه? فقصصال فقال: أجزعت يبكي، وهو الحجاج إلي

دفنصصه، في لي يأذن أن المير رأى النار.ً فإن من له جزعت
فدفنه.ً له، فأذن

بصصن سصصفيان بصصن معاويصصة محصصارب: قتصصل بصصن مسصصلمة وقال
بيصصن كصصانت الصصتي الحصصرب فصصي المهلصصب بن يزيد بن معاوية

البصصصرة سصصفيان ولصصي معاوية.ً فلمصصا بن سفيان وبين قتيبة
ابنصي وقتصصل قتصصل، ابنصك أن صصفوان بصصن خالصد إلصى أرسصل

اللصصه بصصي.ً فقصصال: أصصصلح وتتعصصزى بك أتعزى إليك فأرسلت
الباكية: قالت كما وأنت أنا المير،

ّنه لي * فالويل أخواتي أسعدنني المجتث ولك

ًا.ً فقصصال: أصصصلح لي سفيان: جددت فقال الميصصر، اللصصه حزن
باق.ً غير بأنك العلم لك جددت ما عنك فليسل

اللصصه لعبصصد المصصازني الكريصصم عبد خلف: قال بن كليب وقال
بيتصصك? أهصصل على جزعك كان الهتم: كيف ابن الله عبد بن

ًا قلصبي فصي والعشصاء الغداء حب ترك فقال: ما علصى حزنص
أحد.ً
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إذا الزبير بن الله عبد جعدبة: كان بن عياض بن يزيد وقال
وإمصصامي أبصصي قتصصل فقصصد ابتليصصت يقصصول: إن مصصصيبة أصابته

عثمان.ً فصبرت.ً

أميصصر قتصصل مصصروان: أأدركصصت بصصن الملصصك لعبصصد قائصصل وقصصال
جزعصصك كصصان عثمان? فقال: نعصصم.ً قصصال: فكيصصف المؤمنين

الحصصزن عصصن بثصصأره أدرك لن الحنصصق عليه?.ً قصصال: شصصغلني
عليه.ً

يسصصار: بصصن إسصصماعيل عصصن العجلني الرحمن عبد أبو وقال
لصصه يقصال غطفصصان، مصن المصري، سهية بن لرطاة ابن مات

فيقصصول: يصصا غصصداة كصصل يصصأتيه حولً، قبره على فأقام عمرو،
اد أنت هل عمرو، تمثصل الحصول رأس كصان معصي? فلمصا غ

لبيد: قول

يبك * ومن عليكما الّسلم أسم ثّم الحول إلى الطويل
ً ً حول أعتذر فقد كامل

ابنه.ً قبر ترك ثم

فبكصصى دينصصار بصصن لمالصصك أخ يزيد: مصصات بن عمرو أبو وقال
أنصصت الجنة أفي أعلم حتى بعدك عيني تقر ل أخي وقال: يا

بك.ً ألحق حتى ذلك أعلم ول النار، في أم

زيصصاد وفصصاه معاويصصة أتصصت محصصارب: لمصصا بصصن مسصصلمة وقصصال
وقال: استرجع

ًا وأفردت الطويل ًا الكنانة في سهم أو به * سيرمى واحد
كاسر الّسهم يكسر

سصصعيد إليصصه نعي معاوية أن وغيره العجلني زكريا أبو وقال
وقال: فاسترجع عامر بن الله وعبد العاصي بن

ٍء خلف من مات إذا الطويل من * وأفرد وأمامه امري
سائر فهو جيرانه
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أصصصيب لصصه شصصاة علصصى رجل مسلم: بكى بن الله عبد وقال
حصصبيب بصصن الحارث له يقال باهلة من رجل فرآه فأكثر، بها

فقال:

ّيها يا السريع ًء * يبكي شاته على الباكي أ إسرار غير بكا

ّدار في الحارث لقي * ما وأمثالها الرزيئات إّن ال

ّلهم وأشياعهم معٍن بني دعا بمحفار يعدو * فك

ًا فحلب بنين، عشرة المذكور للحارث وكان علبصصة فصصي يوم
وهو بنيه، إلى بالعلبة فبعث سالخ، أسود فيها فمج ووضعها

ًا.ً وقيصصل: بصصل فماتوا فشربوها يدري، ل سصصبعة، كصصانوا جميع
فقتلهم.ً حائط عليهم فسقط

الملصصك عبصصد بصصن سليمان بشر: جزع بن يزيد بن خالد وقال
ً إن المصصؤمنين، أمير رجل: يا له فقال أيوب، ابنه على رجل

الرأي.ً جيد لغير بالبقاء نفسه حدث

الله عبد بن حنظلة المازني: مات الله عبد بن صدقة وقال
لها: إن وقلن جاراتها فنهتها امرأته، عليه فجزعت السيدي

فقالت: أجرك، يحبط هذا

ّدهر تعّجب السريع ٍة ال ٍة ذي على * تبكي لمحزون شيب
شاحب

ّفني ما اليوم تسأليني إن ً * أخبرك ش بالكاذب ليس قول

الكاتب حنظلة على * حزٌن به أودى العين سواد إن

وسلم.ً عليه الله صلى الله لرسول كتب قد حنظلة وكان

بصصن ومسصصلمة حفصصص بصصن وعصصامر أيصصوب بصصن إسصصحاق وقال
الملصصك عبصصد بصصن الوليصصد على الزبير بن عروة محارب: قدم

فضصصربته الصصدواب، دار محمصصد فدخل عروة بن محمد ومعه
ًا، فخر دابة يصصدع ولصصم الكلصصة، عصصروة رجصصل فصصي ووقعت ميت

أفسصصدت وإل الوليصصد: اقطعهصصا، لصصه الليلة.ً فقصصال تلك ورده
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كصصبير.ً ولصم شصيخ وهصو بالمنشصار فقطعهصا جسصدك، عليصك
نصبا.ً هذا سفرنا من لقينا أحد.ً وقال: لقد يمسكه

فيهم عبس، بني من قوم السنة تلك في الوليد على وقدم
أميصصر فقصصال: يصصا عينيصصه عصصن الوليصصد فسصصأله ضصصرير رجصصل

ًا أعلم ول واد بطن في ليلًة بت المؤمنين، مصصاله يزيد عبسي
وولصصد أهل من لي كان بما فذهب سيل فطرقنا مالي؛ على
ًا البعيصصر مولصصود.ً وكصصان وصصصبي بعيصصر غيصصر ومال فنصصد.ً صصصعب

ً إل أجصصاوزه فلم البعير، واتبعت الصبي فوضعت حصصتى قليل
بطنصصه فصصي الذئب ورأس إليه فرجعت ابني، صيحة سمعت

علصصى برجلصصه فنفحنصصي لحبسصصه البعيصصر ولحقصصت يأكله، وهو
ي مصال ل فأصبحت بعيني وذهب فحطمه وجهي أهصل ول ل

ليعلصصم عروة إلى به الوليد: انطلقوا بصر.ً فقال ول ولد ول
ًء.ً منه أعظم هو من الناس في أن بل

لصصه فقال والنصار قريش فأتته المدينة إلى عروة وشخص
فقصصد اللصصه، عبصصد أبا يا الله: أبشر عبيد ابن طلحة بن عيسى

ًا، بك الله صنع المشصصي.ً فقصصال: إلى حاجة بك ما والله خير
فمتعنصصي بنيصصن سصصبعة لي وهب إلي، الله صنع ما أحسن ما

ًا أخذ ثم شاء، ما بهم سصصت لصصي ووهصصب سصصتة، وتصصرك واحد
لصصي تصصرك ثصصم واحصصدة أخصصذ ثم شاء، ما بهن فمنعني جوارح،

ًا: يدين ً خمس ًا ورجل ًا، وسصصمع لئصصن قصصال: اللهصصم ثصصم وبصصصر
عافيت.ً لقد ابتليت كنت ولئن أبقيت، لقد أخذت كنت

أل سصصعيد، أبصصا للحسن: يا فقيل بالبصرة، سنًة الموت وكثر
وأنفصق مصذنب، ربنصا.ً أقلصع صصنع ما أحسن ترى? فقال: ما

بأحد.ً يغلط ولم ممسك،

دخصصل قصصال عميصصر بصصن الملك عبد عن حمزة بن مخلد وقال
لها: فقال بكر، أبي بنت أسماء أمه على الزبير بن الله عبد

عنصصده ليصصس من إل معي بقي فما الناس خذلني قد أمه، يا
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فمصصا أردت، ما يعطونني والقوم ساعة، من أكثر الصبر من
علصصى أنصصك تعلصصم كنصصت إن بنفسك، أعلم رأيك? قالت: أنت

بنصصي غلمصصان تمكصصن ول حقصصك، على فامض تدعو وإليه حق
لحسن وإني رأيي، هذا الله، فقال: وفقك نفسك، من أمية

ابنصصك فصصإن جزعصصك، علي يشتد فل هلكت فإن بربي، الظن
ً ول دنية، إتيان يتعمد لم حكصصم، في يجر ولم بفاحشة، عمل

ربصصه.ً رضصصى مصصن عنصصده آثصصر شيء يكن ولم بغدر، يسع ولم
بصصي، أعلصصم وأنصصت لنفسصصي تزكيصصًة هصصذا أقصصول ل إنصصي اللهم،
عني.ً لتسلو أقوله ولكني

عبد ميمون: دخل بن العلى عبد عن مجاهد بن علي وقال
أمصصه? يصصا أصصصبحت أمصصه: فقصصال: كيصصف علصصى الزبيصصر بن الله

لراحصصًة.ً قصصالت: المصصوت فصصي قصصال: إن لوجعه، فقالت: إني
طرفيصصك: إمصصا أحصصد علصصى آتي حتى أموت أن أحب ما والله

أحبهمصصا وإن فاحتبسصصتك، قتلصصت وإمصصا عيني، فقرت ظفرت
ول عينصصه دمعصصت وتصصدفنني.ً فمصصا علصصي تصلي تكون أن إلي

نعجب.ً أيهما من ندري عينها.ً فما

لصصه: يصصا فقصصالت أصصصلب، أن قتلت إن آمن ل قال: إني ولقد
وهصصو الشصصام أهل على للسلخ.ً فحمل تألم ل الشاة إن بني

يتمثل:

ٍة الحياة بمتباع فلست الطويل ّب خشية من مرتٍق * ول بس
ّلما الموت س

قال: لما عياض بن يزيد المدائني: وأخبرنا الحسن أبو قال
فسطاطا، قبره على امرأته ضربت الحسين بن علي مات

ً فيصصه فأقامت ً بيتهصصا.ً فسصصمعوا إلصى رجعصت ثصم حصول قصائل
يئسصصوا مجيصصب: بصصل طلبصصوا.ً فأجصصابه مصصا يقصصول: أدركصصوا

فانصرفوا.ً

ميمصصون بصصن العلصصى عبصصد عن مجاهد بن علي قال: وأخبرنا
العزيصز عبصد بصن عمصر رجصل قال: عزى أبيه عن مهران بن
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أمصصر الملك بعبد نزل عمر: الذي فقال الملك، عبد ابنه عن
ننكره.ً لم وقع فلما ننتظره، كنا

عمصصر قصصال: قصصام عمصصر بصصن اللصصه عبد بن بشر قال: وأخبرنا
لقصصد بنصصي، يصصا اللصصه فقال: رحمصصك الملك، عبد ابنه قبر على
ًا كنت ًا، سصصار ًا مولصصود ًا، وبصصار دعوتصصك أنصصي أحصصب ومصصا ناشصصئ

علصصى العزيصصز عبد بن عمر الصمعي: دخل فأجبتني! وقال
يصصا تجصصدك فقصصال: كيصصف بنفسصصه، يجصصود وهو الملك عبد ابنه

أميصصر يصصا فاحتسصصبني المصصوت، فصصي بنصصي? قصصال: أجصصدني
اللصصه منصصي.ً قصصال: رضصصي لك خير الله ثواب فإن المؤمنين،

ومصصا الخرق، في وأنت أباك تسر تزل لم فإنك بني، يا عنك
ميزانصصي، فصصي اللصصه يصصصيرك حيصصث منصصك إلي أسر قط كنت

بخيصر.ً لصك دعصا وغصائب شصاهد كصصل وعصن عنك الله فرضي
عمصصر.ً دعصصوة فصصي يصصدخلوا أن رجاء له يدعون الناس فجعل
ًا أربعين بعده عمر وعاش هلك.ً ثم يوم

الشصصيء فصصوات قبل الجزع عمر: إنما الصمعي: قال وقال
عنه.ً فاله الشيء فاتك فإذا

فأجصصابه: إنصصي يعزيصصه، عمر إلى رجل الصمعي: كتب وقال
ًا وسلمة، منه صحة في أزل لم فراقصصه.ً على نفسي موطن

والسلم.ً

مصصات قال: لمصصا مسلمة عن حدثه عمن الحسن أبو وأخبرنا
بني، يا الله وقال: رحمك وجهه عن أبوه كشف الملك عبد

ًا عمرت ولقد بك، بشرت يوم بك سررت ومصصا بصصك مسرور
هذه، ساعتي من بك مني أسر فيها بك أنا ساعة علي أتت
الجنة.ً إلى أباك لتدعو كنت إن والله أما

عبصصد بصصن عمصصر أن أرقصصم بصصن سليمان عن المدائني وتحدث
غسصصلته ابنصصه: إذا غسصصل ولصصي وكصصان قلبة لبي قال العزيز
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فقصصال: إليصصه وجهصصه.ً فنظصصر تغطي أن قبل به فآذني وكفنته
لك.ً وغفر بني يا الله رحمك

أبيصصه عصصن المهصصاجر أبي بن إسماعيل بن يحيى عن وتحدث
إلصصى عمصصر فكتصصب الحمصصصي أمامة لبي ابن قال: استشهد

بلئه.ً فقد وحسن وقضائه آلئه على لله أمامة: الحمد أبي
مصصن أمامصصة أبصصي بصصن اللصصه عبصصد إلصصى اللصصه ساق الذي بلغني

ًا، الصصدنيا في الله بحمد عاش فقد الشهادة، وأفضصصى مأمونصص
ًا، الخرة إلى إن كصصثير خيصصر اللصصه من إليكم وصل وقد شهيد
الله.ً شاء

قصصال: كتصصب أبيصصه عصصن حباب بن هلل بن جعفر عن وتحدث
ًا كان عمر بن الملك عبد عماله: إن إلى عمر عبيد من عبد
قبضصصه ثصصم شصصاء مصصا أعاشصصه فيه، أبيه وإلى إليه أحسن الله

ًا، أعلصم بصه واللصه علمصت مصا إليه.ً وكان صصالحي مصن خيصر
ًة بيته أهل شباب ًا للقرآن قراء بصصالله للخيصصر.ً وأعصصوذ وتحري

اللصصه، محبة تخالف المور من شيء في محبة لي تكون أن
علصصي.ً نعمصصه وتتابع إلي، إحسانه في بي يحسن ل ذلك فإن
عند أقول أن وجل عز الله أمر بما كان الذي عند قلت وقد

ًا، إل الله بحمد أجد لم ثم المصيبة بكصصت مصصا أعلصصم ول خيصصر
فقصصد أحد، لذلك اجتمع ول نائحة، عليه ناحت ول باكية، عيه
عليه.ً بالبكاء أحق هم الذين أهله نهينا

عمصصر بن الملك عبد أن بلغه أنه عباد بن محمد عن وتحدث
النصصاس عمصصر صصصف عليصصه، ليصلى بسريره فخرج مات، لما

ولي يقوم قال: هكذا ثم رأسه أو صدره حيال قام ثم خلفه
وسصطها.ً فلمصا حيصال يقوم المرأة ومن الرجل، من الرجل

فصصي وضصصعه حصصتى ابنه برأس وأخذ فيه دخل القبر إلى صار
قصصام بالرجصصل.ً ثصصم الرجصصل ولصصي يصنع قال: هكذا اللحد.ً ثم

النصصاس رآه القبلصصة.ً فلمصصا وبيصصن بينه القبر وجعل قبره على
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ًا أوليصصاء على القيام يجب فإنما فقال: اجلسوا، قاموا، قائم
الميت.ً

الملصصك عبصصد بن سليمان أن عثمان بن مسلمة عن وتحدث
تنزل حالة في المؤمن يكون العزيز: هل عبد بن لعمر قال

ال يصألم فل فل المصيبة به ل المصؤمنين، أميصر يصا ل لهصا? ق
الضراء تكون أو تكره، وما تحب ما عندك يستوي أن يكون

الصبر.ً المؤمن معول سواء.ً ولكن أحد عند والسراء

بصصن عمر بن عاصم مات السود: لما بن الله عبد عن وقال
هصصذا فرثاه.ً وأنشصصدني الله عبد أخوه عليه جزع العزيز عبد

الرياشي: الشعر

ٍة وفائض أحزاٌن تك إن الطويل ًا * أثرن عبر داخل من دم
منقعا الجوف

ٍم في تجّرعتها أحتسى ما منها * لعظم فاحتسبتها عاص
وتجّرعا

ًا * فعشنا غيره صادفن كّن المنايا فليت بنا ذهبن أو جميع
معا

بصصن علصصي بن حسن بن حسن بن الله عبد بن إبراهيم وقال
الله: عبد بن محمد أخاه يرثي طالب أبي

في بمثلك * يفجع من الفوارس عبر يا المنازل أبا البسيط
فجعا فقد الدنيا

ّني يعلم الله لهم خوٍف من القلب * وأوجس خشيتهم لو أ
فزعا

ّتى لهم أخي أسلم ولم يقتلوك لم ًا نعيش * ح أو جميع
ًا نموت مع

بصصن محمصصد بصصن موسصصى بصصن عيسى المعركة في قتله وكان
أخاه.ً إبراهيم قتل الذي وهو الله عبد بن علي
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قصصال: عصصزى معاويصصة بصصن العبصصاس الحسن: أخبرنا أبو وقال
عبصصد بصصن عمصصر سصصفيان أبصصي بصصن عتبصصة ابن الوليد بن محمد

المصصؤمنين، أميصصر فقصصال: يصصا الملصصك عبصصد ابنصصه عصصن العزيصصز
عمصصا شصصغل في هو عمن إليك الموت من أقبل ما ليشغلك

الحصصزن مصصن جنة لك تكون عدة ترى لما وأعدد عليك، دخل
ًا ًا رأيت عمر: فهل النار.ً فقال من وستر غفلًة أو ينكر حزن

ً أن لصصو المؤمنين، أمير لها? فقال: يا أنبه تعزيصصة تصصرك رجل
الصصذكرى أن قضصصى اللصصه ولكصصن لكنتصصه، وانتباهه لعلمه رجٍل
المؤمنين.ً تنفع

مرضصصه، فصصي عمصصر علصصى مسصصلمة الحسن: دخصصل أبو وقال
مصصال لصصي توصصصي? قصصال: وهصصل أل المؤمنين، أمير فقال: يا

إليصصك بهصصا أبعصصث ألصصف مئة مسلمة: هذه فيه? فقال أوصي
مسلمة? فقصصال: يا ذلك غير فيها.ً قال: فهل أوص لك فهي
أخصصذتها.ً حيصصث مصصن المؤمنين? قال: تردها أمير يا ذاك وما

ًا منصصا ألنصصت فقصصد اللصصه، وقال: يرحمصصك مسلمة فبكى قلوبصص
مصصودة، المصصؤمنين قلصصوب فصصي لنصصا وزرعصصت قاسصصية، كصصانت

ًا.ً الصالحين في لنا وأبقيت ذكر

عمصصرو بصصن محمد عن عامر بن سعيد عن الحسن أبو وقال
وهصصو يخطصصب العزيصصز عبد بن عمر قال: سمعت علقمة بن

وعاضصصه منصصه فانتزعهصصا نعمصصًة عبصصد على الله أنعم يقول: ما
منه.ً ثصصم انتزع مما أفضل عوضه ما كان إل الصبر ذلك من

حساب.ً بغير أجرهم الصابرون يوفى قرأ: إنما

بن عمر يرثي المدينة، أهل لبعض مولًى وهو مقسم، وقال
الله: رحمه العزيز عبد

ًا الموت أعظم لو البسيط الموت * لعظم يلقيه أن خلق
عمر يا يلقاك أن
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ّلتي العدول * على معي الموجعين ولهف عليك لهفي ا
الجفر لها تعيى

ًا لهم عيٌن ترى ل ثلثٌة المسجد في أعظمهم * تضّم شبه
الجدر

ٍم فوقه * ما فعالهم تبلغ ولم بلغت فقد ٍر لما بصر مبص

رسصصول الهللي: كان حرب بن محمد الحسن: قال أبو قال
اللصصه يقصصول: آجركصصم عصصزى إذا وسصصلم عليصصه الله صلى الله

عليكم.ً وبارك لكم الله قال: بارك هنأ ورحمكم.ً وإذا

بصصن علصصي بصصن سصصليمان بن جعفر العرابي: وقف ابن وقال
سصصليمان بصن محمصصد أخيصصه قصبر علصى العبصصاس بصصن الله عبد

اللهصصم عليصصه، وأخافصصك له أرجوك أمسيت إني فقال: اللهم
قدير.ً شيء كل على إنك خوفي، وأمن رجائي فصدق

كعب عنه الله رضي الخطاب بن عمر الصمعي: ولى قال
ذلصصك سصصبب العباس: وكان أبو البصرة.ً قال قضاء سور بن
أميصصر فقصصالت: يصصا امصصرأة فجصصاءت عمصصر، مجلصصس حضصصر أنه

هصصذا عمصصر: إن قصصوام.ً فقصصال صصصوام، زوجصصي إن المؤمنين،
عمر فقال الكلم عليه كذا.ً فردت كنت ليتني صالح، لرجل

المصصؤمنين، أميصصر الزدي: يصصا سصصور بن كعب قال.ً فقال كما
حظ.ً فقصصال: علصصي منه لها ليس أنه تخبر زوجها، تشكو إنها

رأيصصت ومصصا تشصصكوك، بالهصصا لصصه: مصصا فقال به، بزوجها.ً فأتي
المؤمنين: أمير منها? فقال: يا شكوى أكرم امرأة

ّني الرجز ٌؤ إ ّنحل الحجر * في نزل قد ما أفزعني امر وال
ّطول الّسبع وفي ال

كعب: له فقال

ًا عليك لها إّن الرجز ّق ّق * فأوفها بعل يا ح ثّم وصم الح
وصّل
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أميصصر يصصا بينهمصصا.ً فقصصال: نعصصم، لكعصصب: اقصصض عمصصر فقصصال
ًا، للرجل الله أحل المؤمنين، ليلة، واحدة لكل فأوجب أربع

مصصا الثلث فصي بنفسصصه ويصصنع ليلصصة، ليال أربع كل في فلها
ًا لكعصصب: اخصصرج ذلصصك.ً وقصصال شصصاء.ً فصصألزمه علصصى قاضصصي

البصرة.ً

الصمعي.ً بخبر هذا العباس: اتصل أبو قال

الجمصصل، يصصوم كصصان عثمصصان.ً فلمصصا قتل حتى عليها يزل فلم
يومئصصذ هصصو فقتل مصحف، عنقه وفي البصرة أهل مع خرج

فصصي فوجصصدتهم أمهصصم أربعصصة.ً فجصصاءت أو لصصه إخصصوة وثلثصصة
تقول: وجعلت فحملتهم القتلى،

ّكي عين أيا المتقارب ٍة * على سرب بدمٍع ب خيار من فتي
العرب

ّنفو حين غير ضّرهم فما ّي * س ال غلب قريٍش أميري أ

رجل إلى غيلن قال: كتب مخبر الحسن: أخبرني أبو وقال
اللصصه بعصصد.ً فصصإن عليصصه: أمصصا فجصصزع بصصابنه أصيب إخوانه من

فتنته، تخشى وأنت ومؤنته، أدبه عليك وجعل هبته، أعطاك
أدبصصه وكفصصاك هبتصصه، اللصصه قبض سرورك.ً فلما بذلك فاشتد

أن بصصالله فأقسم جزعك، لذلك اشتد فتنته، وأمنت ومؤنته،
ًا كنت لو مصصا علصصى ولهنئصصت عليصصه، هنئت ما على لعزيت تقي

ل الصصذي المصصر علصصى فاصصصبر كتصصابي أتصصاك عليه.ً فإذا عزيت
كصصل أن عقابه.ً واعلصصم على لك صبر ول ثوابه، عن بك غنى

الدائم.ً الحزن فذلك حزنها، ثوابها فرح يذهب لم مصيبة

أبصصوه عليه وقف ذر بن عمر ابن هلك الحسن: لما أبو وقال
وما غضاضة، موتك من علينا ما بني، فقال: يا مسجًى وهو

قصصبره على قام دفن حاجة.ً فلما من الله سوى أحد إلى بنا
الحصصزن عن لك الحزن شغلنا لقد لك، الله غفر ذر فقال: يا
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قصصد إنصصي لصصك.ً اللهصصم، قيصصل ومصصا قلت ما ندري ل لنا عليك،
فهصصب حقصصي، مصصن عليه افترضته مما فيه قصر ما له وهبت

وزدنصصي لصصه، عليصصه ثوابي واجعل حقك، من فيه قصر ما لي
فقيصل: عنصصه الراغصصبين? فسصصئل مصصن إليصك فإني فضلك من

كصصان إل قصصط بليصصل معصصه مشيت معك? فقال: ما كان كيف
ًا عل ومصصا خلفصصي، كان إل قط بنهار ول أمامي، قصصط سصصطح

تحته.ً وأنا

إلصصى الحصصديث يرفع قريش، بعض الحسن: أخبرني أبو قال
جنصصازته فشصصهد المدينة أهل من رجل قال: هلك عباس ابن
قال الرجل دفن فلما عنهما الله رضي العباس بن الله عبد

صصصاحبنا? صصصار مصصاذا إلصصى شصصعري شصصهده: ليصصت مصصن بعض
قصصال: واللصصه، تدري? قصصال: ل فقال: أما عباس ابن فسمعه

مصصن كصصان إن ثنصصاؤه: فأمصصا جصصل الله قال أدري، والله، لكني
مصصن كصصان إن نعيصصم.ً وأمصصا وجنصصة وريحصصان فصصروح المقربيصصن

كان إن وأما اليمين أصحاب من لك فسلم اليمين أصحاب
مصصن صاحبنا وليس حميم، من فنزل الضالين المكذبين من

فلن المقربين من يكون أن أخطأه الضالين.ً فإن المكذبين
جميصصع اليميصصن.ً قصصال: ففصصرح أصصصحاب من يكون أن يخطئه
سمعوا.ً بما القوم

بكصصر أبصي مصصوت الوليصصد بصصن خالصد بلصصغ عوانة: لما عن وقال
إلي، خلقه أحب أمات الذي لله قال: الحمد عنه الله رضي

أميصن عليكصم اسصتخلف إلصي.ً وقصد المصة أبغض واستخلف
الجراح.ً بن عبيدة أبا يعني أمتكم،

عبيصصدة، أبي رأس على الوليد بن خالد الصمعي: قام وقال
هصصذا? إلصصى أردت له: ما فقيل الشمس، من بردائه فستره

السلم.ً إعزاز قال: أردت

قال: حازم أبي عن الفضل بن محمد عن الحسن أبو وقال
أبصصاه رجصصل فعصصزى الفهصصري غنصصم بصصن عيصصاض بن عقبة مات
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ًا قتصصل فقصصد عليصصه، تجزع فقال: ل سصصادة مصصن وكصصان شصصهيد
زينصصة حيصصاته فصي كصصان وقصصد أصصصبر ل فقصال: وكيصصف الجيش
الصالحات.ً الباقيات من اليوم وهو الدنيا، الحياة

لبنصصي لمصصولًى قصصال: استشصصهد السصصود بصصن عامر عن وأخبر
البصصاقين، فصي اللصصه فقصال: آجصصرك رجصصل فعزاه بنون، نوفل

إن غلطت.ً فقصصال: ل، لعلك رجل له بالفانين.ً فقال ومتعك
باق.ً الله عند وما ينفد عندكم يقول: ما الله

بصصن عمصصر مولى نافع، قال: قال مجاشع بن عمر عن وأخبر
ً وسصصلم عليصصه اللصصه صصصلى اللصصه رسول الخطاب: سمع رجل

تمصصام مصصا النعمصصة.ً فقصصال: أتصصدري تمصصام اللصصه يقول: نسصصأل
النار.ً من النجاة النعمة تمام النعمة?.ً إن

ً وسلم عليه الله صلى وسمع ارزقنصصي يقصصول: اللهصصم، رجل
ًا.ً فقال: يا ًء، سألت الله، عبد صبر العافية.ً الله فاسأله بل

وعصصزاه: عمصصر لبصصن رجصصل قال: قصصال مجاشع بن عمر وعن
العافية.ً الله عمر: نسأل ابن أجرك.ً فقال الله أعظم

ًا الكتاب صدر في مضى وقد نمليه حديث قال: وهذا ناقصصص
بعصصده: مصا بصصه ويتصصل ليتصوفر الموضصصع هصذا فصي فأتممنصصاه

أن أشصصياخه بعصصض عن داود بن يعقوب عن المدائني تحدث
ً كان المطلب عبد بن العباس ابن الله عبيد بصصن لعلي عامل
فخصصرج اليمن، على السلم عنه الله رضي عليه طالب أبي
الثقفصصي.ً أراكصصة بن عمرو صنعاء على واستخلف علي، إلى

فقتل لؤي، بن عامر بني أحد أرطاة، بن بسر معاوية فوجه
اللصصه.ً عبصصد أخصصوه عليصصه قتل.ً فجصصزع فيمن أراكة ابن عمرو
أبوه: فقال

ّدهر * به مضى ما عينيك أتبعت لئن لعمري الطويل أو ال
القبر إلى الحمام ساق
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ثبج من تمريهّن كنت * ولو بأسره الّشؤون ماء لتستنفدن
البحر

ًا أرطاة ابن أردى لقد لعمري ّليث * بصنعاء فارس كال
الجر أبي الهزبر

ًا حّن إذ الله لعبد فقلت منحدٌر العين وماء * تعّز، باكي
يجري

ًا خن زيد: إذ أبي عن التوزي وأنشدني ّين باكي كان فإن تب
ّد البكا ًا ر ٍد، * على هالك عمرو على بكاك فاجهد أح

ًا تبك ول ّنه ميٍت بعد ميت ّباٌس * علي أج بكر أبي وآل وع

ًا قتصصل قد بسر العباس: وكان أبو قال بصصاليمن.ً يقصصول خلقصص
قتصصل من في الدماء.ً وكان في الخيل أخاض بعضهم: حتى

الكتصصاب.ً فصصروي مصصن أخصصذهما العباس بن الله لعبيد طفلن
الروايصصة نعصصود? وأمصصا ل عصصم يقصصولن: يصصا وهمصصا قتلهمصصا أنصصه

ذيصصل تحصصت مصصن أخصصذهما فصصإنه إجمصصاع، كأنهصصا التي الفاشية
ذلصصك ففصصي كعصصب، بصصن الحصصارث بنصصي من امرأة وهي أمهما
عندها: من بهما خرج لما تقول

ّين من أل الوافر مجزوء ّثكلى هي أّمهما * ن الخوي ب ال

تبغى فما * وتستبغي ابنيها رأى من تسائل

ًا: وقالت أيض

ّيّي أحّس من يا البسيط ّلذين بن ّدّرتين هما ال ّظى * كال تش
الّصدف عنهما

ّيّي أحّس من يا ّلذين بن اليوم فقلبي وطرفي * قلبي هما ال
مختطف

ّيّي أحّس من يا ّلذين بن اليوم فمّخي العظام، * مّخ هما ال
مزدهف
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ّبئت ًا ن ّدقت وما بسر الفك ومن قولهم * من ذكروا ما ص
ّلذي اقترفوا ا

ًا، مرهفًة شبلّي ودجي على أنحى البغي وعظيم كذا * بغي
يقترف

اللصصه عبيصصد أبصصو الحصين، بن الحسن الحسن: مات أبو قال
وأميرهصصا البصصصرة قاضصصي يومئصصذ اللصصه وعبيصصد الحسصصن بصصن

علصصى فأجمعوا صبره، من الرجل جزع به يتبين ما فتذاكروا
ًا ترك إذا أنه المصصري صالح فأتاه جزع، فقد يصنعه كان شيئ

عظصصة لك أحدثت مصيبتك كانت إن هذا، له: يا فقال فعزاه
تحصصدث لصصم كصصانت مصصصيبتك.ً وإن المصيبة فنعم نفسك في
مصصن أعظصصم نفسصصك فصصي فمصصصيبتك نفسصصك فصصي عظصصة لك

عبصصد بن والمثني حصين بن عامر عن وأخبر بأبيك مصيبتك
كان فلما عليه، فجزع سيرين ابن لمحمد أخ قال: مات الله
ودعصصا لحيتصه.ً فجلصصس يسصرح لصصم أنصه ذكصصر الدار مؤخر في

خرج.ً ثم ورأسه لحيته فسرح بمشط،

ًا، يترجل سيرين ابن الصمعي: كان وقال نعصصي فجصصاءه غبصص
فترجل.ً ترجله يوم في أخيه

أشصياخه بعصض عصن مرة بن الله عبد عن الحسن أبو وأخبر
أقرح للخنساء: ما قال عنه الله رضي الخطاب بن عمر أن

مضصر??! مصن السصادات علصى عينيك? قالت: بكائي مآقي
لعصصويلي أطصصول النار.ً قالت: ذاك في إنهم خنساء، قال: يا
عليهم.ً

لصصصخر أبكصصي الخنساء: كنصصت محمود: قالت أبي عن وقال
النار.ً من له أبكي اليوم فأنا الحياة على

ابنه لرجل رجل قال: نعى الحميد عبد بن محمد عن وأخبر
وما بموته، أعلمك قال: ومن ذلك، قبل إلي نعي فقال: قد

لنصصبيه: يقصصول حيث الله يعرفك? قال: نعاه ممن غيري نعاه
ميتون.ً وإنهم ميت إنك
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ًا، وكصصان المقصصدام، أبي عن وأخبرني بصصن سصصعيد أدرك كصصبير
يقصصول: كصصان الخصصولني مسصصلم أبصصا أن قال: بلغني المسيب

ًا أقدم لن خصصولن، مصصن مئصصة أدع أن مصصن إلصصي أحصصب سقط
ًا أقدم ولن كلها.ً خولن أخلف أن من إلي أحب فرط

الشعار في والتعزي التعازي من باب

الرياشي: على العباس: قرأته أبو قال الخيلية، ليلى قالت

ًا توبة بعد أبكي أقسمت الطويل دارت من * وأحفل هالك
ّدوائر عليه ال

في تصبه لم * إذا الفتى على عاٌر بالموت ما لعمرك
المعاير الحياة

ّدهر يحدث مّما الحّي فل يصبر لم إن الميت * ول سالٌم ال
ناشر الحّي

ٍد أو شباٍب وكّل ٍء * وكل بلًى إلى جدي ًا امري الله إلى يوم
صائر

ًا توب يا الله يبعدنك فل عليك دارت إذ الحرب * أخا هالك
ّدوائر ال

طار أو ورقاء فنٍن * على دعت ما أبكيك أنفّك ل فأقسمت
طائر

ّياكم كنت * وما له لهفي فيا عوٍف بني قتيل أحاذر عليه إ

ًا نختار وإنما كثيرة، المراثي العباس: وأشعار أبو قال عيونصص
غيصصر الكلم آحسصصنه.ً وكصصذلك الشصصيء ومصصن جميعهصصا مصصن

بينهمصصا ول لتوبصصة، امصصرأة الخيليصصة ليلصصى تكصصن الشعر.ً ولصصم
ًا أنهما إل لصق نسب بصصن كعصصب بصصن عقيصصل بنصصي من جميع
ويحبهصصا.ً وروت تحبصصه صعصعة.ً وكصصانت بن عامر ابن ربيعة
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فصصأبت الرجصصال، يريد ما على فأرادها مرة بها خل أن الرواة
تقول: ذل واشمأزت.ً ففي

ٍة وذي الطويل حييت ما إليها * فليس بها تبح ل له قلنا حاج
سبيل

وخليل صاحٌب لخرى * وأنت نخونه أن ينبغي ل صاحٌب لنا

ًا فأقاما فصصي الجاريصصة السصصنة وهصصي عفيصصف، حصصب على دهر
وغيرهم.ً عذرة، بني من الماضين العشاق

فأحسوه، يطلبونه كانوا عوف بني أن توبة قتل سبب وكان
أخصصوه، الحميصصر، بصصن اللصصه عبيصصد معصصه سصصفر مصصن قصصدم وقصصد

ًا، فصصأتوه ليلصصة، الحصصي وبيصصن مصصوله.ً وبينصصه وقصصابض، طروقصص
ليلى: تقول ذلك فقتل.ً ففي وأسلماه صاحباه فهرب

ًا دعا الطويل ّبحت تنوشه والمرهفات قابض ًا * فق ّو مدع
ّبيت داعيا ول

ّله حّل الله عبيد فليت ناعيا لتوبة أسمع ولم * فأودى مح

أبن على فابكي أل الحزم على عيني وقالت: الطويل
ّير المتفّجر الجدول كفيض * بدمٍع حم

ٌة خفاجة من عليه لتبك ّدر العبرة شؤون * بماء نسو المتح

عقيل.ً بن خفاجة

طول الحزان يبعث * وقد فذكرنه أوجفت بهيجا سمعن
ّكر ّتذ ال

ٍد ينخ لم توبة الفتيان فتى كأّن ّور مع يطلع ولم * بنج المتغ

أعقاب في الّصبح * سنا بدا إذا الّسدام الماء يرد ولم
مدبر أخضر

وقولهصصا: سصصدوم المندفنة.ً وجمعهصصا القديمة السدام: البار
جصصل اللصصه كقصصول مقصصصور الضصصوء، السنا: مصصن الصبح، سنا
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بالبصصصار.ً والسصصناء: مصصن يصصذهب برقصصه سصصنا وعصصز: يكصصاد
ممدود.ً الشرف،

بأخضصصر: تريد الليل، تعني مدبر، أخضر أعقاب وقولها: في
ًا أسود.ً وجعلته الصبح.ً لورود مدبر

ّد الخصم يقدع ولم ًا * جفان ال ويمل الل نكباء يوم سديف
صرصر

السصصنام، الريحيصصن.ً والسصصديف: شصصقق بيصصن النكباء: الريصصح
الباردة.ً الصوت، الشديدة والصرصر: الريح

لديك ومعروٍف * فعلت، ونائٍل أجبت مكروٍب رّب أل
ومنكر

ّندى توب ويا للمولى، توب فيا للمستنبح توب * ويا لل
ّور المتن

الفتيان فتى ذكرت.ً وقلت كما توبة كان رجل: ما لها فقال
ًا كنت كذاك.ً فقالت: إن كان وما عشصصرك، الله فأشل كاذب

يرضصصيه العطفة، لين المرة، شديد والله فقرك.ً كان وأدام
يسخطه.ً مما أقل

ًا: وقال أيض

ّي حسمى * مفاوز دونه أبانين من وركٌن نظرت الطويل أ
ناظر نظرة

الحصى يفحصن * قلئص ينخ لم توبة الفتيان فتى كأّن
بالكراكر

ًا يبن ولم ًا أبراد ٍة عتاق ٍم لفتي فيء قبل ويرحل * كرا
الهواجر

ّطاه ل فتًى ٍر يرى ول الّرفاق تخ ً * لقد ٍر دون عيال جا
مجاور
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ًء القتلى تكن فإن ّنكم بوا بن عوف آل قتلتم ما * فتًى فإ
عامر

بصصه.ً تقصصول: قتصصل إذا بفلن فلن البواء: المثال.ً يقال: بصصاء
ذلك.ً فوق توبة فإن ببعض، بعضها يبوء القتلى تكن فإن

هو إنما وإثمك، بإثمي تبوء أن أريد وعز: إني جل قوله وأما
عليصصك رد المتسصصاويين: الصصذي الثميصصن تحتمل أن فعلت إن

واحصصد كصصل وكصصان إيصصاي، وقتلك أجله، من يقبل فلم قربانك
قول ذلك المعنى.ً ومن هذا اشتقاق الخر.ً هذا كفاء منهما

عبصصاد: بصصؤ بصصن الحصصارث بصصن بجير قتل حين ربيعة بن مهلهل
ًا ابنصصك عبصصاد: إن بن للحارث فقيل كليب، بشسع قصصد بجيصصر

ابني بين به الله أصلح إن بركة قتيل لعظم قتل.ً قال: إنه
ً وائل.ً قيل: إن كليب.ً فعند بشسع قال: بؤ قتله لما مهلهل

دخلها.ً يكن ولم حربهم في الحارث دخل ذلك

ّ الشعر رجع ٌء فيها يكن وإل ّنكم بوا ًا * ستلقون فإ سّره يوم
صادر غير

سواك يعدل ولم * دعاك ظلمًة خاف مولك إذا وكنت
بناصر

ًا الجنان مرهوب كنت وقد ّين ٍر * ومجدام وب ًا سي غير دائب
فاتر

ًا توبة كان إن الفتى فنعم كان إن الفتى * وفوق فاجر
بفاجر ليس

ٍة درٍع دون المنايا أتته ّطّي * وأسمر حصين ضامر وجرداء خ

ٍم أّم بيتها تبني فبالله ّليالي أخرى مثله * على عاص ال
الغوابر

ا توبصة، تقصول: يصا فجعلصت قبره، زارت أنها الرواة وروت ي
القصبر.ً علصى سصلمت أن بعد معها من على أقبلت توبة! ثم

)51(



منصصه تبينصصا ومصصا ذاك، قبلهصصا.ً فقيصصل: فيصصم كذبني فقالت: ما
ًا.ً قالت قوله: بعض في قال لنه كذب

ّية ليلى أّن ولو الطويل ّلمت الخيل تربٌة ودوني * علّي س
وصفائح

ّلمت ًى * إليها زقا أو البشاشة تسليم لس داخل من صد
صائح القبر

المصصوتى حصصال جهلصصت لنها ل المدح، غاية الكلم قال: وهذا
يعتصصد حصصتى قصصط كذبصصة منصصه تعصصرف لم أنه على دلت ولكنها

ًا.ً بها عليه ميت

إلصصى وانقطاعه تيم، لبني مولًى وهو قتة، بن سليمان وقال
رحمه طالب أبي بن علي بن الحسين يوم يذكر هاشم بني

الله:

ٍد آل أبيات على مررت الطويل كعهدها أرها * فلم محّم
ّلت يوم ح

ّديار الله يبعد فل قد أهلها من أصبحت * وإن وأهلها ال
ّلت تخ

ًء وكانوا ّيًة عادوا ثم رجا الّرزايا تلك عظمت * فقد رز
ّلت وج

ّطّف قتيل وإّن ٍم آل من ال المسلمين رقاب * أذّل هاش
ّلت فذ

ٌة غنّي وعند ًا * سنجزيهم دمائنا من قطر حيث بها يوم
ّلت ح

ّنعل إذا قيس * وتقتلنا فقيرها جبرنا قيٌس افتقرت إذا ال
ّلت ز
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بعصصدها مصا وأنشصدني الرياشصي، العباس: أنشصصدنيها أبو قال
انقطاعه.ً إلى أمليه مما

معاويصصة قتلهمصصا قد وكان مسمع، ابني يذكر الفرزدق وقال
وكصصان مروانييصصن، وكانصصا ابنصصه، قتل بعد المهلب ابن يزيد بن

المنتصصوف وكصصان المهلصصب، بصصن يزيصصد مصصع وائل بن بكر سائر
لسصصبب فقتل يزيد، شرطة على ثعلبة، بن قيس بني مولى
عصصن وأعرضت مولًى وهو وائل بن بكر فبكته يزيد مع عنده
الفرزدق: صليبًة.ً فقال وهما مسمع ابني

ّكي الطويل عن * وتنهى وائٍل بن بكر المنتوف على تب
بكاهما من مسمٍع ابني

ّبا غلمان قبل المساعي * كرام وأدركا الحروب في ش
لحاهما وصل

ًا كان ولو ّي يعلو نارين أوقدا * إذن مالٍك وابن مالٌك ح
سناهما

ًا الفرزدق وقال يسيرة: مدة في ماتا له ابنين يرثي أيض

ّترب الشامتين بفي الطويل ّية مّسني كان إن ال شبلي * رز
ٍر الّضراغم في مخد

ٌد وما ًا عاش * وإن وراءه المنايا كان أح ّيام ً أ بسالم طوال

المخارم ثنايا من المنايا * عليه طليعًة تزال ل حّي كّل أرى

ّكرني ّني يذ ًا الّسماكان اب ّنجوم فوق ارتفعا * إذا موهن ال
العواتم

حياء فأقني * وإخوانهم بنيهم قبلي القوام رزيء وقد
الكرائم

ٍم بن * وعمرو كلهما والمنذران أبي ومات شهاب كلثو
الراقم
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ٌو وحاجٌب القرعان مات كان وقد ٍو أبو * وعمر وقيس عمر
عاصم بن

ٍد بن قيس بن بسطام مات وقد غّسان أبو * ومات خال
اللهازم شيخ

ّية يهلكاهم فلم خيراهم مات وقد كعٍب رهط بانا، * عش
وحاتم

ّ ابناك فما ّناس بني من إل الموتى يرجع * فلن فاصبري ال
المآتم حنين

ويقال: خنين.ً

ًا له امرأة وماتت فقال: جمل، وبها أيض

أبعث ولم * عليه أنح فلم رزئت قد سلٍح وجفن الطويل
البواكيا عليه

ٍم من جوفه وفي ٍة ذو دار أرجأته المنايا أّن * لو حفيظ
لياليا

ً يعزي الشعراء بعض وقال ابنه: عن رجل

ّكّل اصبر الكامل ٍة ل ّلد مصيب غير المرء بأّن * واعلم وتج
ّلد مخ

ًا ذكرت وإذا ّبي مصابك * فاذكر ومصابه محّمد ّن محّمد بال

ًا: وأحسن الحكمي وقال جد

ٍد وبين بيني ما الموت طوى الطويل لما * وليس محّم
ّية تطوي ناشر المن

أحّب ّممن أنست * لقد منازٌل أحّب ّممن أوحشت لئن
المقابر

ٌء لي يبق * فلم وحده الموت أحذر عليه وكنت عليه شي
أحاذر
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مزيد: بن يزيد في التيمي قول يشبه وهذا

ًا أّن ربيعة عّزى لقد الوافر يعود ل يومك مثل * عليها يوم

ًا: يرثي الغداني بدر بن حارثة وقال زياد

ّلى البسيط ٍر على الله ص ّهره قب ّية * عند وط ّثو يسفى ال
المور فوقه

ّفت ّيدها نعش قريٌش إليه ز اليوم فيه والحزم * فالجود س
مقبور

ّدنيا المغيرة أبا ّدنيا غّرت من * وإّن مفّجعٌة وال لمغرور ال

ّنكراء عندك * وكان معرفٌة للمعروف عندك كان قد لل
تنكير

ٍة من المال وتعطي تغشى وكنت بابك كان * إن سع
مهجور وهو أضحى

ّناس ّفت قد بعدك فال ّنما حلومهم خ فيها نفخت * كأ
العاصير

وكصصانت العبصصدي الجصصارود بن المنذر يرثي عينين خليد وقال
المنصصذر ومصصات زيصصاد، بصصن اللصصه عبيد تحت المنذر ابنة بحرية
قصدار: له يقال موضع في بالسند

ّي، السريع ًا فاندبي قومي بحر ٍر ابن * وابكي منذر ّيد بش س
الوافدين

القافلين مع يقفل لم * بالهند ثوى لّما الشعث أبا وأبكي

ّدرين مور الّريح عليه * تسفي وأكنافها قصدار جاور ال

ٍة عاٍف، جدٍث في ٍء بمهجور ّوار عن * نا والعائدين الّز

ًا بها المجد فأصبح ًا * بين ثاوي ٍر صّم صف رزين وصخ

ّي وأكنافها قصداٌر لله ّنت دنيا فتى * أ ودين أج
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ًا أمترى فما نفسي علمت قد ّق ّظّن سوى * ح وقول ال
اليقين

ّيت الحّي ما ّدهر حدث * من ترى فيما والم وريب ال
المنون

ّ ٍد إل المغتدين أثر في رائٍح * أو أصحابه راح كغا

ّندى وأودى الجود بها مات الّسائلين عن الخير * وانقطع ال

عليه: الله رحمة العزيز عبد بن عمر يرثي جرير وقال

ّنعاة نعى البسيط بيت حّج من خير * يا لنا المؤمنين أمير ال
واعتمرا الله

ًا حّملت ًا أمر الله بأمر فيهم * وقمت له فاصطبرت عظيم
عمرا يا

ٍة ليست طالعٌة فالّشمس ّليل نجوم عليك * تبكي بكاسف ال
والقمرا

مبشصر، بصصن يحيصى يرثصصي اليربصوعي معصدان بصصن بكير وقال
الزبير: بن مصعب مع بمسكن قتل وكان

ّلى السريع ٌع غفوٌر * رّب وأشياعه يحيى على ص وشفي
مطاع

ّدى أصحابه المصعب عصى لّما ًا الكيل إليه * أ بصاع صاع

الّرواع إل بعدك نومها * ما محزونٌة الله عبيد أّم

ًا، يا ٍأ فارٍس من أنت ما فارس ّط ّذراع رحيب البيت * مو ال

ّوال ّعاله معروٍف ق ّقار وف الّرباع أّمهات مثنى * ع

ّ بيته من الضياف تخرج ل ٌء منه وهم * إل شباع روا

راع غير إلى أبينيك * ترك ساءني فقد ساء ل يك من

العراب، من امرأة وذكر القحذمي، جلساء بعض وحدثنا
غادون أربعة إخوة بها يمر وكان بنين، أربعة لها فقال: كان
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العدد في بنيها لمشاكلتهم بهم تأنس وكانت لشأنهم،
ًا بنوها أصيب ثم والسنان، يشبهه ما أو بطاعون إما جميع

ًء الربعة الخوة فاجتنبها ثم رأتهم، إذا الحزن من عليها إبقا
ًا بها المرور على عزمًة عزموا ًا.ً فلما مرح رأتهم وبغي

يتفّرقوا أن القرناء يلبث لن وتمثلت: الكامل عيناها ذرفت
ونهار عليهم يكّر * ليٌل

فعلصصوا ثصم يقربونهصا، ل الثلثصة فغصبر فمصات، أحدهم فاعتل
تمثلت: رأتهم فلما

ًا أكثرت وإن أّم بني كّل السريع واحد إلى يصيرون * يوم

ثصصم يقربانهصصا، ل الثنان مات.ً وغبر أن منهم واحد يلبث فلم
فلمصصا والدالصصة، المصصرح مصصن فعلصصوا مصصا نحصصو علصصى بها اجتازا
قالت: رأتهما

ّ أبيك * لعمر أخوه مفارقه أٍخ وكّل الوافر الفرقدان إل

ًا.ً ثم الباقي فاجتنبها أحدهما فمات فتمثلت: بها مر دهر

ول بمتروٍك * ليس مضى قد كمن الفرد والواحد السريع
خالد

عائد.ً غير والله فإني فداك، الله جعلني فقال: أقيليني

قائلهمصصا.ً يعصصرف ل قصصديمان بيتصصان العباس: وهذان أبو قال
فبعض ينشدهما، كان الله رحمه الصديق بكر أبا أن ويروى
له: يقول: هما الناس

ّتى بهالٍك * ت حيي ما تسمع تنفّك الكامل مجزوء تكونه ح

ًا * ء الّرجا يرجو قد والمرء ّيب دونه والموت مغ

اليمن: وضاح وقال

ًا تزال إن ما موت يا المنسرح منتهى دون * لمٍل معترض
المل

ًا منك فّر من كان لو الجمل رحلة لوشكت * إذن منفلت
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المزني: أوس بن معن وقال

ًا تعلمي ألم الطويل أمسى * وضمرة بعده وسفيان عمر
ومسافع فاتني

العدا أستخشي كنت * بهم فوارسي كانوا أنتّن ل أولئك
وأدافع

ليجبر أو طفٌل * ليربو رقاهم الّشامتين أرقي فأصبحت
ظالع

ّنهم لو أشياء في وصانعت ّتى * لباعدت معي أ تستقيد ح
ّتوابع ال

ي الرياشي قال: وحدثني ال: أنشصد إسصناد ف بصن عصروة ق
عصصروة: فقال وأدافع، العدا أستخشي كنت بهم قوله الزبير
ً عليصصه ينكسصصر ول وأدافصصع العدا أستخشي قال: فبالله، فهل

حسصصان قول عمر بن الله عبد الرياشي: وأنشد قال شعره
ثابت: بن

ّلسان الّسيف لي يأبى المنسرح يضاموا لم * ٌم وقو وال
السد كلبدة

بالله.ً إل قوة ول حول الله.ً ول لي قال: يأبى فقال: هل

سصصلمى بصصن حيصصان الهللصصي: أتصصى حصصرب بصصن محمصصد وقصصال
فقال: أنعصصم شهده يكن ولم الطفيل بن عامر قبر العامري

ًا ًا كنت لقد والله علي، أبا صباح بوعدك، المولى إلى سريع
ًا وأجصصرأ النجصصم، من من أهدى كنت ولقد بإيعادك، عنه بطيئ

يصصصيروا أن ينبغصصي فقال: كصصان إليهم التفت السيل.ً ثم من
ً علي أبي قبر ميل.ً في ميل

الحنفيصصة: أيهصصا أمصصه إلصصى المنسصصوب علصصي بصصن محمصصد وقال
لن المنايا، فيكم تنتضل أغراض الدار هذه في إنكم الناس،
ًا منكم أحد يستقبل ًا يوم أجله، من بآخر إل عمره من جديد

)58(



معهصصا ليصصس شصصربة أيصصة أم غصصصص، معهصصا ليصصس أكلصصة فأيصصة
فإن عنه، تظعنون بما عليه تقدمون ما شرق? فاستصلحوا

ًا غنيمة، اليوم سصصفر، أهصصل الدنيا هو.ً أهل لمن يدرى ل وغد
أصصصول قبلنصصا مصصن خلصصت غيرها.ً قد في رحالهم عقد يحلون

كصصانوا الصصذين أصله? أيصصن بعد الفرع بقاء فروعها.ً فما نحن
ًا منا أطول ل مصصا آدم بصصن يصصا آمصصالً? أتصصاك منصصا وأبعصصد أعمار
ًا تعدن إليك.ً فل يعود ل ما عنك وذهب ترده، ًا عيش منصرف
ًا وتقربصصك حمامصصك، إلصصى بصصك تزدلف لذة إل منه مالك عيش

والسصصواد المفقصصود الحصصبيب صصصرت قصصد فكأنصصك أجلصصك، من
واسصصتغن سصصواها، مصصا ودع نفسصصك، بصصذات المخترم.ً فعليك

يغنك.ً بالله

صصصحة على الدال نويرة بن متمم قول من يستحسن ومما
ل كان أنه أخاه، نسيانه وقلة قلبه، من الحزن وتمكن عقله
ثصصم مالصصك قصصال: يصصا إل بحضصصرته المصصوت يذكر ول بقبر، يمر

يقول: ذلك ففي عبرته، فاضت

ٍر كّل أتبكي وقالوا الطويل ٍر رأيته قب ّلوى بين ثوى * لقب ال
ّدكادك وال

ّله فهذا * ذروني البكا يبعث السى إّن لهم فقلت قبر ك
مالك

ذي أخصصي عقبصصة، بصصن هشصصام قصصول المختصصصرات هصصذه ومن
له: يقال وكان أكبرهم، فمات جماعة إخوة له وكان الرمة،
هشام: فقال له: غيلن يقال وكان الرمة، ذو مات ثم أوفى

ّليت الطويل ًء بعده بغيلن أوفى عن تس العين وجفن * عزا
مترع بالماء

القرح نكء * ولكّن بعده المصيبات أوفى تنسني ولم
أوجع بالقرح
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ًا هذا فاختصر من نصيبه منهما واحد كل على يوفر اختصار
الحزن.ً

النابغصصة علصصى دخل ثابت بن حسان أن وجه غير من ويروى
قصيدته فأنشده عنده، من خارجًة الخنساء فتلقته الذبياني

فيها: يقول التي

الكريم مارية ابن * قبر أبيهم قبر حول جفنة أولد الكامل
المفضل

ّتى يغشون الّسواد عن يسألون * ل كلبهم تهّر ما ح
المقبل

لبكاءة.ً سليم بني أخت وإن لشاعر فقال: إنك

مصصن واستحسناه شعرها من قدمناه العباس: فمما أبو قال
قولها: تخلصها

ّندى? لصخر تبكيان * أل تجمدا ول جودا أعينّي المتقارب ال

ّيدا? الفتى تبكيان * أل الجميل الجريء تبكيان أل الّس

ًا ساد فجعلته بصصأن وأوضصصحته فيصصه وزادت ذلك ووكدت حدث
قالت:

أمردا عشيرته ساد * د الّرما عظيم العماد طويل

ّدوا القوم إذا ّد المجد * إلى يأيديهم م يدا إليه م

ّلذي فنال مصعدا نما ثّم المجد * من أيديهم فوق ا

ّلفه مولدا أصغرهم كان * وإن عالهم ما القوم يك

يحمدا أن الّزاد أفضل * يرى بيته إلى يهوي المجد ترى

بالحمد.ً المجد له فقرنت

سصصيد وهصصو عبادة بن سعد دعاء من كان أنه صح ويقال: بل
ًا ارزقني الخزرج: اللهم ًا مجد بمصصال، إل مجصصد ل فإنه وحمد

بفعال.ً إل حمد ول
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ًا شصهد أنصه صصخر أخيهصا ميتة سبب وكان فيهصا فصأبلى حربص
خاصصصرته، فصصي فطعنصصه القوم من رجل عليه فحمل وتقدم،
منهصصا فخصصرج يفصصصد ولصصم منهصصا فجوي الجراحة في فتحامل

ً وأضنته اليد، كمثل مصصن فسصصمع ينبعصصث، ل حصصولين أو حصصول
امرأتصصه فقصصالت منصصه، بلغصصت وأيصصن علتصصه، عن امرأته يسأل
ً ول يرجي، حي لصحبته: ل والملل به، البرم على يدل قول
فيحتسب.ً ميت

فقال: تجري دموعها فإذا أمه إلى والتفت

ّلت دموعها تجّف ما صخر أّم أرى الطويل سليمى * وم
ومكاني مضجعي

ًة أكون أن أخشى كنت وما يغتّر ومن * عليك، جناز
بالحدثان

ّي ٍء فأ ّ عاش * فل حليلًة بأّم ساوى أمري ًا في إل شق
وهوان

ّبهت لقد لعمري ًا كان من ن له كانت من * وأسمعت نائم
أذنان

العير بين حيل * وقد أستطيعه لو الحزم بأمر أهّم
ّنزوان وال

فأشصصاروا جنبصصه، مصصن الخراجصصة بتلصصك بصصرم ذلصصك رأى فلمصصا
ذلصصك ففصصي نفسصصه، مصصن يئصصس قطعهصصا فلما ففعل، بقطعها
يقول:

ّناس * من قريب المنون إّن أجارتنا الطويل كّل ال
تصيب المخطئين

ّني الّصفحتين أحوى البزل * من شفارهم إلّي أدنوا وقد كأ
نكيب
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عسيب أقام ما لعمري * مقيٌم فإنني تسأليني ل أجارتنا

هنصصاك فقصصبره معصصروف، عبيصصدة: وعسصصيب: جبصصل أبصصو قصصال
المكان.ً معروف

كصصوي قصصد البصصل من قرم بعير البزل: يعني: كأني من قوله
وكيه، اللحم ذلك لقطع المحل ذاك فيقول: أحللت به، لداء

عليصصه الهنصصاء لتتصصابع الجنبان، وهما الصفحتين، أحوى وجعله
ًا ممصصا وذلصصك الحامصصل، وهصصو واحصصد، والنكب والنكيب به ضن

ًا يحمل أنه الفحل به يوصف ًا.ً نشاط وتكبر

بأخيهصصا أصيبت فلما اليسيرة، البيات تقول الخنساء وكانت
وشصصهرت.ً فممصصا نفسصصها وجمعصصت وأجصصادت، جصصدت صصصخر

أولها: قصيدة في قولها شعرها من يستحسن

ٍر * وأبكي تغزار منك بدمٍع جودي عين يا البسيط لصخ
مدرار منك بدمٍع

ّني وقولها ّليل فبّت أرقت إ ًة ال ّنما ساهر عيني كحلت * كأ
ّوار بع

وأغلبصصه، الرمصصد أشد المستأخذ، وهو سواء، والعائر والعوار
الّرمد عائر يصبها لم بأعيٍن القائل: البسيط قال كما

ًا الراعي: البسيط قال وكما الّرمد المستأخذ نظر كما غّض

ّنجوم أرعى ّلفت وما ال ًة رعيتها ك فضل أتغّشى * وتار
أطمار

ّني ًا به أبهج فلم سمعت إ ًا خبر ّبر أخبار جمع ينثو جاء * مخ

قالوا:

ّدوا وقد الّضريح في أمسى أّمك ابن ٍد عليه * ش بأعوا
وأحجار

ٍم * تّراك رجٍل من الله يبعدنك فل اذهب بأوتار وطلٍّب ضي
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ًا تحمل كنت قد ًا مؤتشٍب غير قلب ّكب غير نصاٍب في * مر
ّوار خ

الخوار: الضعيف.ً

البصصاهلي.ً سصصلم بصصن سعيد عن هاشم بني من رجل وحدثني
سصصفر، فصصي الرشصصيد هصصارون المصصؤمنين أميصصر مع قال: كنت

فاغتاظ له ذكر ما فاستقل الثلج، من معه حمل عما فسأل
المؤمنين، أمير قلت: يا ثم غربه سكن حتى فتركته واحتد،

ًا أقول إني ًا به أريد ما والله كلم ًا ول ملق نفسي على تنبيه
إل أقصصوله وما سواي، من إليه يفطن لم ما إلى فطنت لني

المصصؤمنين، أمير المحضة.ً فقال: هات.ً فقلت: يا بالنصيحة
ًا شطرين، الدهر قسمت إنك ًا للحج، شطر للغصصزو؛ وشطر

مصصن أكصصثر وسصصفرك المياه، من ضروب على يرد والمسافر
ًا الخشصصونة نفسه عود المؤمنين أمير أن فلو حضرك، شصصيئ

العصصادة.ً قصصال: لتلصصك النفصصس تنكرهصصا لصصم إليهصصا احتاج فمتى
العافيصصة نلبس قلت: ولكنا بنصح سعيد، قال: يا ثم فأطرق

خوار.ً غير أصل إلى رجعنا اضطررنا فإن لبستنا، ما

* جلد صورته البدر كضوء الّسنان مثل الشعر رجع
أحرار وابن حّر المريرة

ّوقٌة ناحت ما أبكيك فسوف ّليل نجوم أضاءت * وما مط ال
للّساري

ًا أسالم ولن ّتى حربهم كنت قوم ًا تعود * ح حلكة بياض
القار

ًا أبلغ ًا خفاف ٍة غير وعوف ٍم * عميد تقصر ًء قو أسرار غير ندا

ًا سعرت قد والحرب ًة حرب ّكر بأنياٍب تفري * شهباء مذ
وأظفار

ّدوا ّتى المآزر ش ّنها * وشّمروا لكم تستقيد ح ّيام إ تشمار أ
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ّيته لقته الحّي فتى وابكوا وقٍت إلى نفٍس * وكّل من
ومقدار

ّنهم ٍة ذي من الّشكيمة * راموا بجمعهم راموه يوم كأ لبد
ضار

العزيمصصة.ً والشصصكيمة.ً وصصصحة النفصصس والشصصكيمة: شصصدة
اللجام.ً في المعترضة الحديدة

ّتى ّدٍل رجٍل عن اللف تفّرجت ح ًا خّر * مج مختار غير كره

ّثدي فويق منه تجيش ٌة ال ٍد مزبد الجوف نجيع من * بعان
ّوار ث

ًا ينل لم فينا كان منكم لو ّتى أبد ًا تلقوا * ح آثار ذات أمور

ّلذين أعني الّضيف ذمام تعرفون * هل منزله كان إليهم ا
والجار?

ًا ندبة بن خفاف تعاقب ًا لنهمصصا وعوف مصصن وهمصصا عنصصه هربصص
العصصرب فرسان من خفاف الفرسان.ً وكان من المعدودين

فأسلم.ً السلم وأدرك

ّتى صلح ل بمهراٍت وترمي * تعدو عابسًة الخيل تكّروا ح
وأمهار

ًا عنكم فتغسلوا ّللكم عار ًا الجواري * غسل تج عند حيض
أطهار

ًا وقالت مثل قال: هذا ًا: ترثي أيض صخر

ّدمع أخضل * لقد مالها أم لعينك ما أل المتقارب سربالها ال

لها ما نائحًة * وأسأل هالٍك على آسى فأقسمت

ّلت * د الشري آل بن عمرو ابن أبعد أثقالها الرض به ح

بصصه زينصصت الحليصصة: أي أثقالهصصا: مصصن الرض بصصه حلصصت معنى
الرض وجل: وأخرجصصت عز الله الموتى.ً قال تعني أثقالها،
الموتى.ً قالوا: يعني أثقالها
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أجذالها الحرب به * تحّش الفتى لنعم أبيه لعمر

الشصصجرة.ً أجصصذالها.ً والجصصذل: أصصصل الحصصرب بصصه توقصصد أي
ً فضربته ذلك.ً صاحب وأنه التقاد، لشدة مثل

ّلسان ذليق الّسنان حديد أمثالها المقاريض * يجاري ال

ّدس وخيٍل أبطالها بالسيف نازلت * ل الوعو مشي تك

ّيٍق بينهم بمعترٍك ّية * مجّر ض أذيالها المن

ّطعن من * بللت أدبرت فإذا تقابلها أكفالها ال

والمرأة.ً الرجل من الردف وهو كفل الكفال: واحدها

ّنفوس تهين ّنفوس وهون ال لها أوفى الكريهة * غداة ال

قصصال: رب أنه عنه الله رضي طالب أبي بن علي عن يروى
للموت.ً التعرض سببها وحياة الحياة، طلب سببها منية

ٍة لها زفنا المضاعف * عليها بيضها فوقها ورجراج

ًا.ً إليها نمشي جئنا أي لها بقولها: زفنا تعني هون

لها ويرمى الّسحاب * ترمي الّصبير ذات الغيث ككرفئة

واسوداده.ً الغيم تكاثف وهو الكرافيء واحدة الكرفئة

قصصال: العجصصاج بصصن رؤبصصة آخره بإسناد المازني قال: وحدثنا
جنب لنا فأهدي الملك، عبد بن الوليد نريد أبي، مع خرجت

فطبخنصصا لبصصن، مصصن ووطصصب الشصصحم كرافيء عليه لحم من
رجعنصصا.ً وإنمصصا حتى منه تنتحان ذفرياي زالت فما بهذا، هذا

بكرفئصصة بعصصض علصصى بعضصصه وركصصوب الشصصحم لكصصثرة شبهه
الغيم.ً

ٍة أحبالها الخواصر * تبيل جارٌم جّرها وداهي

ٍو ابن كفيت لها أدنى غيرك كان * ولو تستعن لم عمر

ٍة ّثمي كأتان وعيران أوصالها بالخّل غادرت * ل ال
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الوحشصصي.ً وأتصصان بالحمار تشبه تعني: ناقًة قولها: وعيرانة
معروفة.ً والثميصل: بقيصصة الحوض في تكون الثميل: صخرة

الصصصخرة.ً والخصصل: هصصذه كصصصلبة صصصلبة هصصي الماء.ً فتقول
السير.ً لشدة هناك الرمل.ً فتقول: غادرتها في الطريق

ٍة إلى ل ملٍك إلى إكللها كان ما * وذلك سوق

ٍة خلخالها بالّرمح قعقعت * ك الملو بنات من ومحصن

ٍة ّد مثل وقافي قالها من ويهلك تبقى * ن الّسنا ح

ٍو ابن نطقت ّهلتها عمر ّناس ينطق * ولم فس أمثالها ال

تقتالها يكثر كان * فقد به أودت مّرة تك فإن

ّللت فقده من الكواكب فزال أجللها الّشمس * وج

لها أولى لنفسي * فأولى الهموم كّل بنفسي هممت

ٍة على نفسي لحمل لها وإّما عليها * فإّما آل

قولها: البسيط من ويقتفى يؤثر ومما

ًى ّوار بالعين أم بعينك أقذ من خلت أن أوحشت * أم ع
ّدار أهلها ال

ًى وينشد اللف وزيادة للبيت، أقوم وهو بعينك، بعضهم: قذ
ًى? أبلغ.ً ول في مخزوم.ً ولكنه فيه ضرورة قولها: أقذ

ٍر تبكي جديد من * ودونه ثكلت وقد العبرى هي لصخ
ّترب أستار ال

ّد ل ٍة من ب ّدهر غيٌر صرفها في ميت حوٌل صرفه في * وال
وأطوار

ٍء وّراد صخر يا عار ورده في فما المياه * أهل تناذره قد ما

فيصصه.ً عصصار ول الميصصاه أهل تناذره كيف عنه يسأل بيت وهذا
الموت.ً تعني أنها فالمعنى
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ٍة هيجاء إلى الّسبنتى مشي سلحان: أنياٌب * له معضل
وأظفار

والصصدال، بالتصصاء وسصصبنتى الصصصدر: سصصبندى جريء لكل يقال
النمر.ً عليه والغلب

ّذراعين عبل للقران الوقيعة * عند بوادره تخشى قد ال
هّصار

ّو على عجوٌل فما وإسرار حنينان: إعلٌن * لها به تطيف ب

ّتى غفلت ما ترتع ّدكرت إذا ح ّنما ا وإدبار إقباٌل هي * فإ

ًا ّني بأوجد يوم ّدهر * صخٌر فارقني حين م ٌء ولل وإمرار إحل

ًا وإّن ّيدنا لوالينا صخر ًا * وإّن وس لنّحار نشتو إذا صخر

ًا وإّن ّنه به الهداة لتأتّم صخر نار رأسه في علٌم * كأ

اللصصه قول في المفسرون قال وكذلك هنا: الجبل، ها العلم
كالعلم.ً ومنه البحر في المنشآت الجواري وعز: وله جل

ًا قطعن إذا جرير: الرجز قول علم بدا علم

ٍر ذو الخير بفعل اليدين طلق ّدسيعة * ضخم فخ في ال
ّللواء ّبار ا ص

أسوار اليرد طّي تحت * كأّن شبيبته تنفد لم الّردينّي مثل

وإقتار بؤٌس وحالفه * دهٌر حلوبته أفنى مقتٌر ليبكه

ٍة هاديهم حار ورفقٌة ّطخية في ظلمتها * كأّن بمهلك القار ال

ٌة تره لم ٍة بساحتها يمشي جار الجار بيته يخلي حين * لريب

به.ً قدمت ما أحد نار رأسه في علم فقولها: كأنه

أن رضصصيت عنصصه: أمصصا اللصصه رضصصي الخطصصاب بصصن عمر فقال
ًا تجعليه ًا.ً ذاك رأسه في جعلت حتى علم صصصلى رسول نار

والدللة.ً يريد: البيان وسلم، عليه الله

الخطيئة: قول في عمر وقال
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ٍر خير * تجد ناره ضوء إلى تعشو تأته متى الطويل عندها نا
موقد خير

وسصصلم.ً عليصصه اللصصه صصصلى موسصصى نصصار الخطيئة.ً تلك كذب
الشعر.ً نوادر من وهذا

ًا: وقالت أيض

ٍر قذاها خالطها العين كأّن الوافر ّوا كراها تقضي فما * بع

ٍر على ّي صخ ٍر فتًى وأ ّناب ما * إذا كصخ طلها ترأم لم ال

أولد مصصن طلها: الطل: الصغير ترأم لم الناب ما إذا قولها
زمصصن تريصصد وإنما الدميين، في ذلك ويقال والنعم، الوحش

والبرد.ً الصر

منتهاها المحّرم البيت * إلى معملٍت صهٍب برّب حلفت

ٍو بنو جزعت لئن ٍو بنو رزئت * لقد عليه عمر فتاها عمر

كداها بلغت إذا يكدي * ول مداه يعلى ما الفتيان فتى

بلصصغ فصصإذا تحفر، البئر في ذلك وأصل أقل، إذا يقال: أكدى،
الحصصافر.ً وقيصصل: قصصد علصصى استصعب كدن أو حجر إلى منها

اليسصصير، إل التراب من يخرج فل كدى وجمعها كديتها بلغت
ال يعطي للذي قيل فلذلك وعصز: جصل اللصه قليلً: أكدى.ً ق

ً وأعطى لصصم الناس من الجهد بلغ وأكدى.ً فقالت: إذا قليل
ً عطاؤه يكن ًا.ً ول قليل نزر

ّلب وكّف بها يشيد كّف له نداها ثرى يجّف ما * تح

ّبت إن للّضيف فمن صباها يجاوبها * مزعزعٌة شماٌل ه

ًا الشوال بردها وألجأ ًة الحجرات * إلى حدب كلها بارز

عليها.ً شحم يقول: ل

ٍر بآل نزلت لو هنالك ًا الضياف * قرى صخ ذراها من شحم

)68(



تخصصاطبه للصصذي نزلت لو مخاطبتين.ً قالت: هنالك على هذا
ضصصربين، على هذا فتأويل الضياف فقالت: قرى خبرته ثم

بصصه نزلصصت قصصالت: لصصو كأنهصصا المفعصصول حصصذف علصصى أحدهما
علصصى وغيره جعلته أنها على ويكون الضياف، يقري لرأيته

عصصز الله كقول الخرى إلى إحداهما من تتحول مخاطبتين،
طيبصصة، بريصصح بهصصم وجريصصن الفلصصك فصصي كنتم إذا وجل: حتى

عنترة: الكامل وكقول

ّطت ًا فأصبحت العاشقين مزار ش ابنة طلبك علّي * عسر
مخرم

ًا.ً كثير هذا ومثل جد

ٍم غبراء * لدى تركتم وحاملكم أمطعمكم رجاها منهد

ٍم من الجحاجح الّشمط ترى مدامعها ذرى * تبّل سلي
لحاها

ًا الخير ليبك ّد من صخر نهاها وذوو أحلمها * ذوو مع

رحاها كبشيها بين * فدارت خيٍل بجمع لفقت قد وخيٍل

لظاها جزٍع من بالقوم * نبا ما إذا ومحميًة محافظًة

وقالت:

ًة * وفيضي بغزر فانهملي عين يا أل الوافر غير من عبر
نزر

ًء تعزي ول صبري وعيل العزاء غلب * فقد صخر بعد عزا

ٍة ّنوم * بعيد منها الجوف كأّن لمرزئ جمر حّر يسعر ال

ٍر على ّي صخ بوتر علٍق عائٍل * لعاٍن كصخر فتًى وأ

ًا طرقوا إن وللضياف ّو سفر وكّل المبّر * وللكّل هد

ٌد سنٌة بهم نزلت إذا ّدّر * أتى جما بغبر يكسع لم بال
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أن الجصصدب، خصصافوا أو السصصنة أجصصدبت إذا شصصأنهم، من كان
ًا فيهصصا اللبصصن ليبقصصى البصصارد بالمصصاء الضصصروع تنضصصح ادخصصار

ًا ً واستعداد ابصصن الحصصارث يقصصول بعضصصهم.ً فلصصذلك من وبخل
حلزة:

ّنك بأغبارها الّشول تكسع ل السريع ّناتج من تدري ل * إ ال

تبخصصل شيء: باقيه.ً ويقول: ل كل وغابر اللبن، الغبر: بقية
أم ألصصك اللبصصن، ذلك يكون لمن تدري ل فإنك لبنك، فتحبس
عليك.ً لمغير أم لوارثك

ّلبن شّر * فإّن ألبانها لضيافك واصبب الوالج ال

مكسوع.ً مردود وكل

ًا غيث كان هنالك ًا حي وعر غير إليه أرسى * لمن وعّز

ٍة من وأحيا ّبأ هزبر شبٍل أبي من * وأشجع كعاٍب مخ

بزجر غدوته تنه لم * غدا ما إذا رئباٍل الّشدق هريت

فجر كّل في زئيره * سمعن ما إذا له الخادرات تدين

ّوبه إن غياٌث ٍر غريٌب تأ ليسر أو الحوادث في * لعس

ّقاهم ذراه إلى حّل الوفد ما إذا ٍه * تل بسر غير بوج

ّندى تفّرج بستر دونهم يكتّن * ول عنه البواب بال

وتسري تغدو همومه * علّي فأضحت به الحادثات دهتني

ًا: وقالت أيض

وكان دهٌر راب * إذ تسكابا تذرين ل مالك عين يا البسيط
ّدهر ّيابا ال ر

ٍم أخاك فابكي ٍة ليتا أجنابا جاورت إذا أخاك * وابكي وأرمل

ًا ثوى لّما * فقدن قطٍف كالقطا لخيٍل أخاك وابكي سبي
وإنهابا

ٌد سابٌح به يعدو ّليل سواد من * مجلبٌب مراكله نه جلبابا ال
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ّتى ّبح ح ًا يص الموت صّف دون * فيسلبوا ديارهم في قوم
أسلبا

ما إذا الغريب * مأوى حقيقته الحامي الكامل الفتى هو
منتابا جاء

ّتليل * نهد بهم الّسبيل جار إذا الّرعيل يهدي لزرق ال
ّكابا الّسمر ر

ّلته المجد ّلته والجود خ هابا قرنه إن حوزته * والّصدق ع

ّكاب ٍة، ر ٍة حّمال مفظع ّنى معضلًة خاف * إن مضلع لها س
بابا

ّهاد ٍة، ش ّباط أندي ٍة ه ٍة * حّمال أودي طلّبا للوتر ألوي

ّكاك العداة سّم للموت يكن لم الوغى * كان إذا العناة وف
ّيابا ه

سصصئلوا إذا النصصاس أن أي علتصصه العبصصاس: والجصصود أبصصو قصصال
قصصال كمصصا الجود، علته هو فجعلته بالعلل، الجود في اعتلوا

معنصصاه: الوعصصد كفروا الذين الله وعدها وعز: النار جل الله
النار.ً

ًا وقالت عمرو: بن معاوية أخاها ترثي أيض

ًا واستفيقي دموعك من هريقي الوافر أطقت إن * وصبر
تطيقي ولن

ٍم بني خير إّن وقولي العقيق بصحراء * وفارسهم سلي

ّليالي لنا ترجعّن هل أل ّياٌم ال الّشقيق بلوى لنا * وأ

ٍو بن معاوية فينا وإذ الفنيق كالجمل أدماء * على عمر

ّكيه ّلى فقد فب ًا و الّصديق محمود الّرأي * أصيل حميد

ٍة نفسي تسلك ل والله فل عقوق ول أتيت * لفاحش
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ّني ًا الّصبر رأيت ولك ّنعلين * من خير الحليق والّرأس ال

النسصصاء حلصصق الجصصزع فصصي بصصالغوا إذا الجاهليصصة فصصي وكصصانوا
بالنعال.ً خدودهن ولطمن رؤوسهن،

أختيه: يذكر الهذلي ربيع بن مناف عبد وقال

ّوب إذا البسيط ًا معه قامتا نوٌح تأ ًا * ضرب يلعج بسبت أليم
الجلدا

ّلى عيٍش بعد نفسي لهف يا أل أنيق عيٌش بعده * تو

ّكام يتحاكم وإذ الحقوق وذوو أبياتنا * إلى فينا الح

الخروق وفتيان فزعوا * إذا هيٍج كّل فوارس فينا وإذ

قصصول وذلصصك الرض، مصصن المتسصصع وهو خرق، جمع الخروق
المخترق خاوي العماق وقاتم العجاج: الرجز ابن رؤبة

وعز: جل الله قول في المفسرين بعض المتسع.ً وقال أي
الفاشصصي قطريهصصا.ً والقصصول قال: تبلغ الرض تخرق لن إنك
بلغت.ً حيث إلى بأجمعها تنقبها هو إنما

لدى الكماة * وفاجأها ناجذاها صلصل الحرب ما إذا
المضيق

خنسصصاء أخصصا وكصصان عمصصرو، بصصن معاوية مقتل خبر من وكان
ًا وكان وأمها، لبيها أمصصس بصصصخر وكصصانت لبيها أخاها صخر

ًا معاوية يكن ولم معاوية، على لفضله ًا كان بل متخلف لحق
ًا.ً قال دويبه أو بأخيه، السؤدد في بصصن معمصصر عبيدة أبو شيئ

أبصصي بصصن سهم بلل قال: أبو وربما بلل أبو المثنى: حدثني
بصصن عمصصرو بصصن معاويصصة قصصال: غصصزا مصصرداس بن العباس بن

ندبصصة بصصن خفصصاف ومعصصه وفزارة، مرة خنساء، أخو الشريد،
لصه فاسصتطرد حرملصة، ابنصا المريان، ودريد هاشم فاعتوره
تنادوا: قتصصل فقتله.ً فلما الخر عليه وشد وقف، ثم أحدهما

فشد به أثأر حتى رمت إن الله خفاف: قتلني معاوية! قال
وقال: فقتله فزارة بن شمخ بني سيد حمار، بن مالك على
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ًا صميمها أصيب قد خيلي تك فإن الطويل على * فعمد
مالكا تيّممت عيني

ًا * لبني صحبتي خام وقد علوى له وقفت لثأر أو مجد
هالكا

فرسه.ً علوى: اسم

ًا * تأّمل متنه يأطر والّرمح له أقول ّنني خفاف ذالكا أنا إ

ًا بلغ فلما الحصرام الشصهر فصي مصصرة أتصى أخيصصه، قتصل صخر
عضده، في طعنة به أحدهما فإذا حرملة، ابني على فوقف

للجريصصح: الصصصحيح فقال معاوية? فسكتا، قتل فقال: أيكما
الطعنصصة، هصصذه فطعننصصي لصصه تجيبه? فقصصال: وقفصصت ل مالك
أمصصا بثصصأرك، أدركصصت فقد قتلت فأينا فقتله، أخي عليه وشد

السماء? قصصال: فرسه فعلت أخاك.ً قال: فما نسلب لم إنا
قصصومه صصصخر أتصى فردوهصا.ً فلمصصا عليصه، ردوها تيك، هي ها

أكفصصف لصصم لصصو القذع، من أجل بيننا قالوا: اهجهم.ً قال: ما
لكففت.ً وقال: الخنا عن بنفسي رغبًة إل هجائهم عن

ٍة الطويل ّبت وعاذل كفى تلوميني ل * أل تلومني بليٍل ه
ّلوم بيا ما ال

تقول:

ٍم فوارس تهجو أل ماليا ثّم أهجوهم إذ * ومالي هاش

ّني الشتم أبى الخنا إهداء ليس * وأن كريمتي أصابوا قد أ
شماليا من

ًة رقرقت الخوان ذكر إذا ّييت عبر ًا * وح ّية عند رمس ل
ثاويا

ٌؤ ما إذا ّيًة لميٍت أهدى امر ّياك تح ّناس رّب * فح ّني ال ع
معاويا
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ّون ّنني وجدي وه عليه أبخل ولم * كذبت، له أقل لم أ
بماليا

ًا عليها زاد ثم فقال: بهم أوقع بعدما بيت

ٍة وذي ّطعت إخو ًا تركوني * كما بينهم أرحام ق أخا ل واحد
ليا

قال: إني السماء وعل دنا فلما المقبل العام في غزاهم ثم
غرتهصصا، فحمصصم السصصماء، طلعة يعرفوا أن طلعت إذا أخاف
لبنهصصا: هصصذه، امصصرأة قصصالت القصصوم أداني على أشرف فلما

وهصصذه غصصراء، فقصصال: السصصماء إليهصصا السصصماء.ً فنظصصر والله،
ًا صصصخر وقتصصل دوائصصس، والخيل إل يشعروا فلم بهيم، دريصصد

فقال: مرة، في وأصابوا

ًا ثناء قتلتكم ولقد الكامل أمس مثل مّرة * وتركت وموحد
المدبر

ٍد إلى دفعت ولقد المنخر غّط مثل تزغل * نجلء طعنًة دري

يعنصصي أحمصصر ابصصن الدم.ً قال بسجال تفيض أي قوله: تزغل
فرخها: حوصلة في الماء مجت إذا القطاة

ولم الجيد تخطيء * لم زغلًة جيده في فأزغلت السريع
تشفتر

الزغال.ً مثل واليزاغ

ًا، خرج فإنه حرملة بن هاشم وأما بلد فصصي كصصان فلمصصا غازي
صصفنه ويقصال صصفنته فأخصذ نزل هوازن، ابن بكر بن جشم
السصصوار ابصصن قيصصس غفلتصصه ورأى الشصصجر بين لحاجته وخل

وأل.ً إن وألصصت ل معاويصصة، قاتل وقال: هذا فتبعه الجشمي
خلفصصه كصصان إذا حصصتى الشجر بين له تستر لحاجته قعد فلما

عليه الذي العصعص وهو قحقحه، ففلق معبلًة عليه أرسل
الخنساء: فقالت الذنب، عجب
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ًى الوافر لي بمن * وأفديه نفسي الجشمّي للفارس فد
حميم من

ٍم بني حّي الحّي فداك المقيم وبالنس * بظاعنهم سلي

ٍم من كما تنيم ول تنام ل * وكانت عيني أقررت هاش

الرجز يقال: مشطور وله العرب، أشد من هاشم وكان
مغربله حوله الملوك * يوم حرمله بن هاشم أباه أحيا

ّذنب ذا يقتل له ذنب ل ومن ال

ًا: وأخاها ترثيه الخنساء فقالت صخر

ّليل * وبّت الّسهودا وعاودت عيني بكت الوافر جانحًة ال
عميدا

ٍر لذكرى ّلوا معش ّلوا و فقودا خلفتهم من * علينا وخ

ٍو أّم لك فارٍس من فكم النس سنانه * يحوط عمر
الحريدا

الحريد:

ٍر البعيد ٍو بن معاوية أو كصخ القوم وجوه كانت * إذا عمر
سودا

ّد يصيدا أن هيجا يوم * جديٌر كلها داميًة الخيل ير

ّبون الوليدا الّم تصمت لم * إذا أتاهم لمن العشار يك

ٌد بينهم فتابع ثمودا لحقوا قد الهلّك * مع فأضحوا ور

ًا وقالت ًا: ترثي أيض صخر

ٍر على ألهفي الطويل ٍة لكّل صخ من الخيل * إذا عظيم
اقشعّرت القياد طول

ّكت الخيل إذا في الكلب * طباق وطابقت الّسريح في ش
وصّرت الهراش
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ظلعت إذا الظهر من ذلك وغير والبعير الفرس يقال: شك
ًا ًا ظلع الرمة: ذو قال كما خفيف

ّنه أو الّشك مستبان البسيط.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً * كأ
جنب

وقعصصت أي الموضع.ً وطابقت هذا في الخيلء من هذا وإنما
آذانها.ً وصرت أيديها مكان أرجلها

ومّرت الّسوام دون بها * مررت بينها هوادة ل تنادى وخيٍل

ّ كأّن ٍة أسود من مدل وكّرت أستدارت حيث لها * يكون تبال

ٌع هي إذ الحرب عصاب شددت ًا برجليها * فألقت مان ّي مر
ودّرت

ّدها صخٌر حّسان أبو وكان ّتى بالّرمح * ويرغثها يص أقّرت ح

ًا بإيزاٍغ * تقته يستدّرها حالٌب ما إذا وكانت واقمطّرت دم

ًا وقالت اشتدت اقمطرت: معناه ترثيه: أيض

ّيام حدث أمن الطويل ّكي تهمل عينك ال ٍر على * تب صخ
ّدهر وفي مذهل ال

فتحفل تستهّل تفنى قيل * إذا دموعها تجّف ل لعيٍن من أل

ٍد على ّدسيعة ضخم ماج ٍد ال ّي ٌة * له س ما قومه في سور
ّول تح

العاليصصة، والقصصدرة الملصصك من هنا: الدرجة ها قال: السورة
النابغة: قول ذلك من

ًة أعطاك الله أّن تر ألم الطويل دونها ملٍك كّل * ترى سور
يتذبذب

وعلصصوت.ً قصصال فمعنصصاه: ارتفعصصت الرجصصل: سصصرت، ويقصصول
العجاج:
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أعالي من إليه * سرت محجور سرادٍق ذي رّب يا الرجز
الّسور

ًا يصف الخطل وقال مبزلها: فتح حين خرجت خمر

سؤور إليه * سارت ومبزلهم بمصباٍح أتوها لّما البسيط
الّضاري البجل

ٍء كّف بلغت فما ّ المجد * من متناوٍل امري نلت ما حيث إل
أطول

ّ كثرت * وإن مدحًة القول في المهدون بلغ وما ّلذي إل ا
أفضل فيك

ّثرى جعد في الغيث وما ّعق الّربى دمث ال الوابل فيه * تب
ّلل المته

ًا بأجزل ّفك سيب بل بها * تعّم ونعمًة نداك من سيب ك
أجزل

ٌع محفوٌظ وجارك ٍة مني ّلل ول يؤذى ل الذّل * من بنجو يتذ

ّنه الّرواق مغشّي القوم من ًا خاف * إذا كأ خادٌر صبح
متبّسل

عرٌس الغاب عرين في * له ضبارٌم البنان أطراف شرنبث
وأشبل

ٍة رئبال الّشدق هريت هزبٌر ّلقاء * مخوف غاب كاليء ال
أنجل العين

ّندى الجود له معروٌف الجود أخو قامت ما * حليفان وال
ويذبل تعاٌر

وصايا باب
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الصصدين أهصصل عصصن بعضها يؤثر وصايا العباس: ونذكر أبو قال
إلى تجتر المحمودة.ً وقد والطبائع الداب أهل عن وبعضها
اللصصه شصصاء إن نعصصود الوصايا.ً ثصصم سائر من ذلك غير أنفسها
الحصصول والموصصصوف.ً وبصصالله بصصالمنثور التعصصازي إلصصى تعالى

العتبار: من بشيء ونشوبه والقوة،

الصديق بكر أبي وصية

الله رحمه

قصصال: سصصابط بصصن الرحمصصن عبصصد عصصن خليفصصة بصصن فطر قال
حيصصن اللصصه رحمصصه الخطاب بن عمر الصديق بكر أبو أوصى

يصصا اللصصه بتقصصوى وأوصصصيك مسصصتخلفك، فقال: إني استخلفه
ً لله إن عمر، ً بالنهصصار، يقبلصصه ل بالليل عمل ل بالنهصصار وعمل
الفريضصصة تصصؤدى حصصتى نافلة تقبل ل أنه بالليل.ً واعلم يقبله
القيامصصة يصصوم مصصوازينه ثقلصصت مصصن مصصوازين ثقلصصت إنما وأنه

أن الحصصق إل فيصصه يوضصصع ل لميصصزان الحصصق.ً ويحصصق باتباعهم
يصصوم مصصوازينه خفصصت مصصن مصصوازين خفصصت ثقيل.ًً وإنما يكون

يوضصصع ل لميزان الدنيا.ً ويحق في الباطل باتباعهم القيامة
ًا.ً يكون أن الباطل إل فيه خفيف

وتجصصاوز أعمصصالهم، بحسن الجنة أهل ذكر ذكره جل الله إن
مصصن أكصصون أل لخصصاف إنصصي فقل ذكرتهم فإذا سيئاتهم، عن

فقصصل ذكرتهصصم فصصإذا أعمصصالهم، بسوء النار أهل هؤلء.ً وذكر
آيصصة مصصع الرحمصصة آيصصة هصصؤلء.ً وذكصصر من أكون أل لرجو إني

ًا العبد ليكون العذاب ًا راغب اللصصه علصصى علصصى يتمنصصى ل راهب
وصيتي حفظت التهلكة.ً فإن إلى بيده يلقي ول الحق، غير
بمعجزه.ً ولست الموت من إليك أحب غائب يكونن فل

الخطاب بن عمر وصية

الله رحمه
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رضصصي الخطصصاب بصصن عمصصر وغيره: دعا خليفة بن فطر قال
قام بني: إذا فقال: أي عمر بن الله عبد موته عند عنه الله

السصصلم عليصصك يقصصرأ عمصصر إن فقصصل فصصائته بعصصدي الخليفصصة
بالمهصصاجرين ويوصصصيك لصصه، شصصريك ل اللصصه بتقصصوى ويوصيك
ًا: أن الولين بالنصصار سصابقتهم.ً ويوصصيك لهصم تعرف خير

ًا: أن مسصصيئهم.ً عصصن وتتجصصاوز محسصصنهم مصصن تقبصصل خيصصر
ًا، المصصصار بأهصصل ويوصصصيك وجبصصاة العصصدو غيصصظ فصصإنهم خيصصر

بأهصصل منهم.ً ويوصصصيك فضل عن إل فيئهم تحمل ل الفيء،
ًا، البادية تأخصذ السصلم: أن ومصادة العصرب أصل فإنهم خير

بأهصصل فقرائهصصم.ً ويوصصصيك علصصى فترد أموالهم حواشي من
ًا: أن الذمة طاقتهم.ً فوق يكلفوا ول ورائهم، من تقاتل خير

طالب أبي بن علي وصية

الله رحمه

أبيه عن جندب بن الرحمن عبد يحيى: حدثني بن لوط قال
ضربه حين عنه أسأل طالب أبي بن علي على قال: دخلت

لصصه ابنصصة لمكصصان أجلصصس ولصصم اللصصه.ً فقمصصت لعنه ملجم ابن
رحمهما والحسين الحسن فدعا مستترة، وهي عليه دخلت

وإن الصصدنيا تبغيصصا ول اللصصه، بتقصصوى أوصيكما فقال: إني الله
الحصق، عنكمصا.ً قصول زوي منها شيء على تبكيا ول بغتكما،
للظالم وكونا للخرة، واصنعا الضالع، وأعينا اليتيم، وارحما
ًا، ًا، وللمظلوم خصم لئم.ً لومة الله في كما تأخذ ول عون

بصصه أوصصصيت مصصا لصصه: فهمصصت فقال الحنفية ابن إلى نظر ثم
بتصصوقير وأوصصصيك بمثلصصه، أخويك? قال: نعم.ً قال: أوصصصيك

ًا تقطصع ول أمرهمصا، وتزيين أخويك، قصال: ثصم دونهمصا أمصر
أن علمتمصصا وقصصد أبيكمصصا، وابن شقيقكما، فإنه به وأوصيكما

فأحباه.ً يحبه كان أباه
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سفيان أبي بن معاوية وصية

الله رحمه

بعث معاوية، ثقل دأب: لما بن بكر بن يزيد بن عيسى قال
عجلن، لصصه يقصصال لصصه غلم فأتصصاه ضياعه، في وهو يزيد إلى

ًا: ذلك في قال وقد فأقبل أبيه، بثقل فأخبره شعر

القلب * فأوجس به يخّب بقرطاٍس البريد جاء البسيط
جزعا قرطاسه من

قلنا:

ًا أمسى * قال: الخليفة صحيفتكم في ماذا الويل لك مثبت
وجعا

أركانها من أغبر * كأّن بنا تميد كادت أو الرض فمادت
انصدعا

ٍة عيٍس إلى ملنا ثّمت نأتلي ل بها الفجاج * نغشى مزّمم
سرعا

ّلغن إذا نبالي لسنا ظلعا أو بالبيداء منهّن مات * ما أرحلنا ب

ّتى ّناس لرأس دفعنا ح ّلهم ال ًا، ك ً وخيرهم * هدي فعل
ومصطنعا

تلك مقادير * توشك شرٍف على توفي نفسه تزل لم من
ّنفس تقعا أن ال

ّدار وباب انتهينا لّما ٌق ال القلب ريع رملة * لصوت منصف
فانقلعا

بيتصصه أهصصل عنصصه وأخصصرج به خل معاوية على دخل قال: فلما
أنصصت مصصا هلكصصي، أوان وهصصذا الله، أمر جاء قد بني وقال: يا

علصصى الصصدنيا آثصصرت أجلصصك بعصصدي? فمصصن المصصة بهصصذه صانع
أبيصصك.ً قصصال بنصصي لتعلصصو ظهري على الوزر وحملت الخرة،
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عليه.ً قصصال: وأقتلهم رسوله وسنة الله بكتاب يزيد: آخذهم
ومضصصى الصصردة أهصصل قاتصصل الصصذي بكر أبي بسيرة تسير أول

نصصبيه، وسصصنة اللصصه بكتصصاب إل راضون?.ً قال: ل، عنه والمة
الصصذي عمر بسيرة تسير عليه.ً قال: أول وأقتلهم به آخذهم

الفيصصء وجبى العطية، وفرض الجناد، وجند المصار مصر
إل راضصصون?.ً قصصال: ل، عنصصه والمصصة ومضصصى العصصدو، وقاتل
وأقتلهصم بصه آخصذهم السصلم، عليصه نصبيه وسصنة الله بكتاب

الصصذي عفصصان بن عثمان عمك بسيرة تسير عليه.ً قال: أول
علصصى الصصوزر واحتمصل ممصاته، فصي وورث حيصاته، فصي أكصل

ال: ل، بصه آخصذهم نصبيه، وسصنة اللصه بكتصاب إل ظهصره?.ً ق
وأظنصصك الرجصصاء منصصك انقطصصع يزيصصد، عليه.ً قال: يا واقتلهم

ًا هؤلء ستخالف ربصصك حصصرم وتغزو قومك خيار فتقتل جميع
فتصصدركك الحصصق بغيصصر لحصصومهم فتطعمهصصم النصصاس بأشابات

أمصصا يزيصصد أدركصصت.ً يصصا آخرة ول أصبت، دنيا فل فجاءة، ميتة
لصصك وذللصصت المور، لك وطأت قد فإني الرشد تصب لم إذا

الرحلصصة وكفيتصصك العصصرب، رقصصاب لصصك وأخضصصعت العز، أهل
لسصصت وإنصصي واحصصد، يجمعصصه لصصم مصصا لك وجمعت والترحال،

ابصصن نفر: الحسصصين ثلثة إل المر هذا في ينازعك أن أخاف
عبصصد الزبيصصر.ً فأمصصا بصصن اللصصه وعبد عمر، بن الله وعبد علي،

الصصدنيا مصصن وتخلصصى العبصصادة وقصصذته قصصد فرجل عمر بن الله
تصصأتيه أن إل عليهصصا يقاتصصل أظنصصه بالقرآن.ً وما نفسه وشغل

ًا.ً وأما الثعلصصب، روغصصان ويروغ السد جثوم يجثم الذي عفو
فعصصل هصصو فصصإن الزبيصصر، فصصابن وثصصب الفرصصصة أمكنتصصه فصصإن

ًا فقطعه منه فاستمكنت ًا إرب ًا، منك يلتمس أن إل إرب صلح
إليصصك.ً قلوبهم تقبل قومه دماء واحقن منه فاقبل فعل فإن
ًا لصصه فصصإن علصصي بصصن الحسصصين وأما ًا رحمصص مصصن وولدة وحقصص

العصصراق أهصصل أظنصصه ول وسصصلم عليصصه الله صلى الله رسول
عنصصه.ً فاصصصفح عليه قدرت فإن عليك، يخرجوه حتى تاركيه
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عني.ً وصلى قم عنه وعفوت صفحت صاحبه كنت لو فإني
العاص.ً بن عمرو عليه

الجراح بن عبيدة أبي وصية

عبيصدة أبصو طعصن قال: لما مخنف أبو يحيى بن لوط تحدث
مصصن حضصصره مصصن دعصصا قصصبره وبهصصا بصصالردن الجصصراح بصصن

لصصم قبلتموهصصا إن بوصصصية أوصصصيكم فقصصال: إنصصي المسصصلمين
شصصهر وصصصوموا الزكصصاة، وآتصصوا الصصصلة بخير: أقيمصصوا تزالوا

وانصصصحوا وتواصصصلوا، واعتمصصروا، وحجوا وتصدقوا رمضان،
ًا فإن الدنيا، تلهكم ول تغشوهم، ول لمرائكم عمصصر لو امرء

هذا مصرعي مثل إلى يصير أن من بد له كان ما حول ألف
فهصصم آدم، بنصصي علصصى المصصوت كتصصب اللصصه تصصرون.ً إن الصصذي

ميعصصاده.ً ليصصوم وأعملهصصم لربصصه، أطصصوعهم وأكيسهم ميتون،
بصصن معصصاذ وبركصصاته.ً يصصا تعصصالى اللصصه ورحمة عليكم والسلم

بالناس.ً صل جبل،

فقصصال: يصصا الناس إلى جبل بن معاذ فقام الله، رحمه ومات
فصصإن نصصصوحا، توبصصة ذنصصوبكم مصصن الله إلى توبوا الناس، أيها

ًا ًا الله يلقى ل عبد ًا كصصان إل ذنبه من تائب أن اللصصه علصصى حقصص
مرتهصصن العبصصد فصصإن فليقضصصه، ديصصن عليصصه كان له.ً من يغفر

ًا منكم أصبح ومن بدينه، ول فليصصصالحه، فليلقه أخاه مهاجر
ذلصصك فصصي والصصذنب ثلث، مصصن أكصصثر أخصصاه يهجصصر أن ينبغصصي

أزعصصم مصصا برجصصل فجعتصصم قد المسلمون، أيها عظيم.ً إنكم،
ًا رأيت أني ًا، أبر عبد ًا وأشصصد الغائلصصة مصن أبعصد ول صدر حبص

اللصصه، رحمصصه عليصصه منه.ً فترحموا للعامة أنصح ول للعافية،
عليه.ً للصلة احضروا ثم

يحيصصى: حصصدثنا بن لوط قال جبل بن معاذ احتضر قال: ولما
معصصاذ آت قال: أتى حوشب بن شهر عن زهير ابن الصعب

قبصصل ينفعنصصي بمصصا أوصني معاذ، فقال: يا موته عند جبل بن
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أجد فل بعدك، الناس سؤال إلى أحتاج فلعلي تفارقني، أن
كثير، الله بحمد الناس صلحاء معاذ: بلى، مثلك.ً قال فيهم
بصصه: كصصن آمصصرك ما عني الدين.ً خذ هذا أهل الله يضيع ولن
والصذاكرين بالسصصحار، والمستغفرين بالنهار، الصائمين من
ول والديك، تعقق ول الخمر، تشرب ول حال، كل على الله

ول الربصصا، تأكصصل ول الزحصصف، مصصن تفصصر ول اليتيم، مال تأكل
بصصالمؤمنين وكصصن للصصه، رحمصصك وصصصل المكتوبة، الصلة تدع

ًا ًا.ً وأنا رؤوف اللصصه.ً رحمصصه مصصات زعيم.ً ثصصم بالجنة لك رحيم
العاص.ً بن عمرو عليه فصلى

مروان بن الملك عبد وصية

الله رحمه

فقصصال الوفصصاة حضصصرته حيصصن مروان بن الملك عبد وأوصى
واقيصصة.ً وجنصصة باقية عصمة فإنها الله، بتقوى لبنيه: أوصيكم

وأزين كهف، وأحصن المعاد، في وأفضل زاد، خير والتقوى
الصصصغير وليعصصرف الصصصغير على منكم الكبير حلية.ً ليعطف

المصصور.ً بجميصصل والخذ الصدور سلمة مع الكبير حق منكم
العصصداء.ً وهصصابتكم خلقصصاء، للعصصز كنتم ذلك فعلتم إذا فإنكم
الماضصصون، الملوك هلك بهما فإن والتحاسد والتباغي إياكم
عبصصد بصصن مسصصلمة بنصصي، يصصا المتكصصبرون.ً انظصصروا العز وذوو

عنصصه، تفصصترون الصصذي نصصابكم فصإنه رأيه، عن فاصدروا الملك
الصصذي فصصإنه الحجصصاج، به.ً وأكرمصصوا تستجنون الذي ومجنكم

ًا القنصصاطر.ً كونصصوا تلك قحم وكفاكم المنابر، لكم وطأ أولد
ًا، ًا، الحرب وفي أبرار ًا، وللمعروف أحرار في واحلولوا منار
فقصصال: ل الوليد إلى رأسه رفع شدة.ً ثم في ولينوا مرارة،
كمصصا عينيصصك تعصصصر حفرتي في وضعتني إذا وليد، يا ألفينك
النصصاس وادع نمصصر، جلد والبس واتزر، شمر بل المة، تفعل
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هكصصذا.ً بالسصصيف فقصصل هكصصذا برأسصصه قصصال فمن البيعة، إلى
العزيز عبد بن وبعمر الملك عبد بن الله عبد بأخيك أوصيك
ًا.ً ل هصصذا عمنصصا بابن بهما.ً وأوصيك تستبدل ول تعزلهما خير

ًا الحجصصاج العبصصاس.ً فأمصصا بصصن اللصصه عبصصد بصصن علي يعني خير
عنه.ً تستغني فلست

معاويصصة.ً فلمصصا بصصن يزيد ابني الله، وعبد خالد إلى أرسل ثم
الله الوليد? قال: معاذ بيعة تقولن: أأقيلكما قال: ما جلسا

علصصى لقتلتكمصصا ذلصصك غيصصر قلتمصصا المؤمنين.ً قال: لو أمير يا
ولصصده بعصصدة بقصصداح دعا فخرجا.ً ثم هذه.ً قوما.ً فقاما حالي
فقال: اكسرها.ً فلم الوليد إلى دفعها ثم فجمعت بها فأمر
حصصتى آخصصر، ثصصم آخصصر، إلصصى دفعصصت ذلصصك.ً ثصصم علصصى يقصصدر

ًا، استقراهم ثصصم ففرقصصت، بهصصا فأمر كسرها، فأعياهم جميع
ًا منهم واحد كل إلى دفع فقصصال: ففعل، بكسره وأمره قدح

تفرقتصصم وإن أحصصد، يكسصصر لم اجتمعتم إن بعدي، أنتم هكذا
البيات: هذه عني كسرتم.ً وقال: احفظوا

وفي المغيب * عند وعليكم عنكم الّضغائن انفوا الكامل
ّهد الحضور الّش

ّد * إن بقائكم طول البين ذات بصلح لم وإن عمري في م
يمدد

ّدهر ريب فلمثل ّلف ال ٍم * بتواصٍل بينكم أ ّدد وتراح وتو

ّتى ٍد وجلودكم قلوبكم تلين ح ّو ّود وغير منكم * لمس مس

ٍر حنٍق ذو * بالكسر فرامها أجتمعن إذا القداح إّن ّيد وكس أ

ّددت هي وإن تكسر فلم عّزت ّتكسير * فالوهن ب وال
ّدد للمتب

وأثنصصى الله فحمد المنبر، صعد ثم الوليد، سجاه توفي فلما
قال: لم ثم وسلم، عليه الله صلى النبي على وصلى عليه،

وإنصصا للصصه فإنصصا الخليفة، نعمة.ً فقد مثلها ول مصيبًة مثلها أر
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رب للصصه المصصصيبة.ً والحمصصد عظصصم علصصى راجعصصون، إليصصه
بيعصصة، إلصصى النصصاس دعصصا النعمصصة.ً ثصصم عظيم على العالمين،

الملصصك عبصصد ولصصد أحصصد أحد.ً فسمع يتخلف ولم الناس فبايع
ل المؤمنين.ً فقصصال: ويلصصك أمير والله، ويقول: مات، يبكي
حجر: بن أوس أسيد بني أخو قال كما قل ولكن هكذا، تقل

ّنا مقرٌم إذا الطويل ّد ذرا م آخر ناب فينا * تخّمط نابه ح
مقرم

موته عند ولده النصاري صرمة بن قيس أبو وأوصى
* وصلوها تقطعوها ل الرحام بنّي، يا فقال: الخفيف

ًة طوال من قصير

ّتقوا ّبما اليتامى ضعاف في الله وا الحلل غير يستحّل * ر

ًا لليتيم أّن اعلموا ّي ًا ول الّسؤال بغير يهتدي * عالم

ّيام بنّي، يا ّليالي وكّر مكرها * واحذروا تأمنوها ل ال ال

ٍد من كان ما * خلق ال لنفاد مرها أّن واعلموا وبال جدي

وأخذ الخنا وترك * وى والتق البّر على أمركم واجمعوا
الحلل

عصصن الثقفصصي يعقصصوب أبو قال: أنبأنا الرحمن عبد أبو وأنبأنا
حذيفصصة بصصن جهم أبو قال: جاء اللخمي عمير بن الملك عبد

لقريصصش، مجلصصس إلصصى سصصنة، مئصصة ابن يومئذ وهو العدوي،
عروة كان يقول: بل وقائل المجلس صدر عن له فأوسعوا

خيصصر أنتصصم أخصصي، بنصصي فقصصال.ً يصصا جهصصم أبي مكان الزبير بن
مهصصرة شصصأن لكصصبيرهم.ً قصصالوا: ومصصا مهصصرة مصصن لكصصبيركم

ابنصصه أتصصاه وضعف كبر إذا منهم الرجل وكبيرهم? قال: كان
إن ثم بعقال فعقله وليه أو ًا اسصتتم قصال: قصم.ً ف وإل قائمص

حصصتى رزقصصه فيصصه أحدهم على يجرى لهم محبس إلى حمله
فلصصم ذلصصك، ففعصصل أبيصصه إلى منهم شاب يموت.ً قال: فجاء
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ًا، يستتم أيصصن? قصصال: إلصصى إلصصى بنصصي فقال: أي فحمله قائم
أوعدك كنت لقد فوالله تفعل، ل بني فقال: أي آبائك، سنة
قصصال: الصصدأدأة وأسصصقيك أبصصذك فمصصا وأماشصصيك أحقصصك، فل

كصصان قصصائم وهو اللبن الغلم سقي تقول: إذا العرب وكانت
بصصك، يصصذهب ل واللصصه، جصصرم، الفصصتى: ل فقال لشبابه أسرع

سنة.ً مهرة فاتخذتها

قصصال: لمصصا أشصصياخه عصصن إسصصرائيل بصصن الرحمصصن عبد وأخبر
يكفصصل أيكم بني، قال: يا العاصي ابن سعيد الوفاة حضرت

هو? أبه.ً كم يا دينك سعيد: علي بن عمرو ديني? قال عني
اسصصتدنتها? قصصال: فصصي دينار.ً قال: وفيصصم ألف قال: ثمانون

قصصال ثصصم منصصه، عرضي اشتريت لئيم أو خلله، سددت كريم
ا همصا خصلتان.ً قصال: مصا وبقيت خصلة سعيد: هذه أبصه? ي

خصصبز بفلصصق ولصصو الكفصصاء من إل بناتي تزوجن ل بني قال: يا
وبقيصصت خصصصلتان ذهبصصت بني، الشعير.ً قال: أفعل.ً قال: يا

إخصصواني فقصصد إن بني، أبه? قال: يا يا هي خصلة.ً قال: وما
بنصصي أبه.ً قال: يا يا معروفي.ً قال: أفعل يفقدوا فل وجهي

بصصك يحصصرك وأنصصت عينيك حماليق في الكرم أعرف زلت ما
ً شصاتمت ما بني، أرى.ً يا ما بلغت حتى مهدك في مصذ رجل

يرتجيني من كلفت ول ركبته ركبتاي زاحمت ول رجلً، كنت
إذن، السصصقاء، رشصصح جبينه ويرشح وجهه فيبذل يسألني أن

يكصصن لم إذا المعروف الله أخزى بني، وصلته.ً يا فما والله،
ًء فصصي دمصصه تصصرى تكصصاد أتصصاك إذا مسألة.ً فأمصصا غير عن ابتدا
ًا، وجهه خرجت لو فوالله تمنعه، أم أتعطيه يدري ل مخاطر

على يتململ بات الذي ول كافأته، ما تملكه ما جميع من له
ًا أيجدني شفتيه بين يعقب فراشه لهو ل، أم لحاجته موضع
الحديث هذا وفي له قضيتها إذا عليه، مني منًة علي أعظم

قصصال: كصصانت بكر أبي بن الزبير عن ولكن السناد، هذا بغير
فلمصصا المدينصصة، بقصصرب لصصه ضصصيعة فصصي فيهصصا مات التي علته

بصصي، نصصزل ما ترى قد بني، عمرو: يا لبنه قال علته اشتدت
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المدينصة.ً فقصال: يصا إلصى حملصت لصو أبه، عمرو: يا له فقال
بحملصصي علصصي يبخلون ل أهلي وإن تتعبني، الحركة إن بني،

مصصتريف هصصذه ضصصيعتي إن بنصصي، سصصاعًة.ً يصصا رقصصابهم علصصى
فصصوجه دفنصصي، مصصن ففرغت مت أنا فإذا غلة، بمال وليست
دينصصي عصصن سيسصصألك فصصإنه لصصه، فانعني معاوية نحو مطيتك

ًا.ً ثصصم وجزه ذلك علمت قد أني فأعلمه ويتضمنه، قصصل خيصصر
دينصه، للقضصصاء ببيعها أمر ضيعًة له إن المؤمنين، أمير له: يا
إلصصى بمالهصصا لصصك يكتصصب أن فاسصصأله منصصك، سيشصصتريها فصصإنه

مطايصصا كصصانت دفصصن وعصصداتي.ً فلمصصا دينصصي بها فاقم المدينة
سصصاعته مصصن معاوية يريد وركب عنه، فعزي موقوفًة عمرو
الصدين مصن خلصف وقال: مصا فتفجع له فنعاه عليه ورد حتى
فوصصصلتك ذاك علصصم قد المؤمنين، أمير علي.ً فقال: يا فهو

الفلنيصصة.ً قصصال: قصصد وهصصي له ضيعة ببيع أمرني ولكنه رحم،
فجصصاءه المدينصصة، إلصصى بالمصصال لصصه وكتصصب بصصدينه، اشصصتريتها

ألصصف بعشصصرين أبيه على بصك قريش صعاليك من صعلوك
أعصصرف إنصصي هصصذا، له: يا فقال له، مولًى شهادة فيه درهم،
عليصصه، المصصال هصصذا مثصصل لمثلصصك يكصصون أن أنكر وإني الخط
لصصه: مصصا فقال به؛ هذا? فشهد له: أتعرف فقال موله فدعا

يصصوليه معاويصصة وكصصان عزله وقت في أباك سببه? فقال: إن
وقصد وحصده رآه سنًة الحكم ابن مروان ويولي سنًة المدينة

ورجصصع.ً فلمصصا بلغهصصا حصصتى معصصه فسصصار حاجاته، لبعض ركب
رأيتصصك ولكنصصي حاجة? فقال: ل، ألك فتى، له: يا قال انتهى
ًا ً فالتمس جناحك، أصل أن فأحببت مفرد فلصصم له يهبه مال

ًا بهصصذا له فكتب بصحيفة، علي لي: عجل فقال يحضره دينصص
معجلصصًة إل يأخصصذها ل واللصصه عمصصرو: إذن حصصال.ًً فقصصال عليصصه

ًة.ً منتقد

قيصصل الوفاة العزيز عبد بن عمر حضرت دأب: لما ابن قال
فأوصه الملك عبد بن يزيد إلى اكتب المؤمنين، أمير له: يا
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ًا بالمة بنصي مصن أنصصه لعلصصم أوصصيه? إنصي فقال: وبصصم خير
يزيصصد، يصصا بعصصد.ً فصصاتق، إليصصه: أمصصا بالكتصصاب أمصصر مروان.ً ثصصم

الرجعة.ً على تقدر ول العثرة، تقال فل الغفلة بعد الصرعة
يعصصذرك ل مصصن علصصى وتقصصدم يحمدك، ل لمن تترك ما تترك

والسلم.ً

إلصصى نظصصر احتضصصر لمصصا الملصصك عبصصد بصصن هشصصام أن ويصصروى
ثصصم وجوههم في فاطلع عينيه ففتح يبكون، ولحمته حشمه

وتصصرك بالبكصصاء، عليه وجدتم بالدنيا، هشام عليكم قال: جاد
هشصصام حال أسوأ اكتسب! ما ما عليه وتركتم خلف ما لكم
ابنصصة علصصى أقبصصل معاويصصة احتضصصر له! ولما الله يغفر لم إن

فقالت: فقال: بكيني، قرظة

فيه الفتى كّل * أل أبكيه أل أبكيه أل الهزج

جنصصب بعصصد لجنصصب تقلبصصانه لبنصصتيه: قلبصصاني.ً فجعلتصصا قال ثم
ً لتقلبانه فقال: إنكما ًا حول أنشد: النار.ً ثم كبة وفي إن قلب

ٍم بن ربيعة يبعدّن ل الكامل ّد قبره الغوادي * وسقى مك
بذنوب

فصصي واجعصصل غسصصلي، فأحسصصن قضيت أنا ليزيد: إذا قال ثم
ًا آخره ًا، مسك فصصي ادفنصصي ثصصم علي الصلة وأحسن وكافور
قال: موته عباس ابن بلغ وربي.ً فلما ودعني لحدي

ّدع جبٌل الكامل رتقت ل البحر * في بجمعه مال ثّم تص
البحر عليه

خثيم بن الربيع وصية

عصصن السصصبيعي إسصصحاق أبصصي بن يونس عن إسرائيل وروى
قصصال: الثصصوري يعلى بن منذر عن الثوري مسروق بن سعيد
خثيم: شهد بن الربيع أوصى ما خثيم: هذا بن الربيع أوصى

ًا، بصصالله وكفصصى اللصصه إل إلصصه ل أن ًا شصصهيد لعبصصاده وجازيصص
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ًا.ً إنصصي الصالحين ًا، بصصالله رضصصيت ومثيب ًا، وبالسصصلم ربصص دينصص
ًا، وسلم عليه الله صلى وبمحمد ًا.ً وإنصصي وبالقرآن نبي إمامصص

العابصصدين، فصصي اللصصه يعبصصد أن أطصصاعني ومصصن نفسي أوصي
المسلمين.ً لجماعة وينصح الحامدين، في ويحمده

البجلي الله عبد بن جندب وصية

قصصال: شصصيعنا جصصبير بصصن يصصونس عن الحجاج بن شعبة وروى
لصصه: أوصصصنا.ً فقصصال: أوصصصيكم فقلنصصا اللصصه، عبصصد ابصصن جندب
النهصصار، وهدي المظلم، الليل نور فإنه وبالقرآن الله بتقوى

وفاقصصة.ً فصصإن جهصصد مصصن كصصان مصصا علصصى به واعملوا فاعلموا
فقصصدم البلء جصاوز فصإن نفسك، دون مالك فقدم بلء عظم
حصصرب مصصن المحصصروب أن دينك.ً واعلصصم دون ونفسك مالك
بعصصد غنصصى ل أنصصه واعلصصم دينصصه، سصصلب من والمسلوب دينه،

ول أسصصيرها، يفصصك ل النصصار وأن الجنصصة، بعصصد فقصصر ول النصصار،
فقيرها.ً يستغني

يقصصول: للصصه وجعل جزع هبيرة بن عمر الوفاة حضرت ولما
السصصلطان.ً واللصصه بأبواب الواقفات المسرجات البغلت در

الملكة.ً سيء لرجل مئة إبل راعي كنت أني لوددت

ًا جصزع النخعصي يزيصد بن إبراهيم احتضر ولما ًا جزعص شصديد
أبصصا لصصه: يصصا علصصي.ً فقيصصل النفصصس أعز يقول: نفسي وجعل

غصصرر المصصوت? فقصصال: وأي مصصن الجصصزع هذا أتجزع عمران،
ً أتوقع إنما فيه، أنا مما أعظم وإما بجنة إما ربي من رسول

بنار.ً

أبيه إلى فنظر الوفاة، حضرته العراب من فتًى أن ويروى
ًء حواليه يبكيان وأمه ًا، بكا يبكيكمصصا? فقصصال فقصصال: مصصا ذريع

كصصان لزهصصو ولكصصن الوالصصدة، تلصصد ما للموت أن لنعلم له: إنا
ذلصصك علصصى ذاك! فحلفصصا إل يبكيكمصصا مصصا فيك.ً فقال: آللصصه،
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مصصن إليكمصصا أن يسصصرني مصصا هو إل إله ل الذي فقال: فوالله
ربي.ً إلى ما أمري

ً أن ويروى له: ما فقيل فجزع احتضر فارس أبناء من رجل
ًا يقطع بمن ظنكم بك? فقال: ما ًا سفر ويقدم زاد، بل بعيد

ًا ويسصصكن حجصصة، بل عصصادل حكصصم علصصى ًا قصصبر بل موحشصص
مؤنس?.ً

الزدي صفرة أبي بن المهلب وصية

فقصال: بنيصه أوصصى صصصفرة أبصي بصصن المهلصب احتضصصر ولما
تعقصصب اللصصه تقصصوى فصصإن الرحم، وصلة الله بتقوى أوصيكم

المصصال، وتصصثري الجصصل، في تنسىء الرحم صلة وإن الجنة،
الجصصانب.ً وتعصصز الصصديار، وتعمصصر العدد، وتكثر الشمل وتجمع

قطيعصصة وإن النصصار، تعقصصب فإنهصصا اللصصه، معصية عن وأنهاكم
ًا الديار وتذر الجمع، وتفرق والذلة، القلة تورث الرحم بلقع

بنصصي، العصصورة.ً يصصا وتبصصدي العصصدو، وتطمصصع المصصال، وتصصذهب
أفضصصل هصصم بصصل فضل عليهم لكم ليس قومكم! إنه قومكم
وبلغصصوا أعقصصابكم، ووطصصؤوا وسصصودوكم فضصصلوكم إذ منكصصم

عليكصصم، حصصق بصصذلك فلهصصم وأعصصانوكم، أردتصصم، لما حاجاتكم
طلبصصوا بحقه.ً فإن تقومون ول شكره تؤدون ل عندكم وبلء

يسصصصألوا لصصصم وإن فصصصأعطوهم، سصصصألوا وإن فصصصأطلبوهم،
أبصصوابكم غشصصوا وإن فصصاحتملوهم، شصصتموا وإن فابتصصدئوهم،

منكصصم الرجل أحب إني بني، دونهم.ً يا تغلق ول لهم فلتفتح
أن منكم للرجل وأكره لسانه، على الفضل لفعله يكون أن

وزلة الجواب اتقوا بني، فعله.ً يا على الفضل للسانه يكون
زلتصصه مصصن فيقصصوم قصدمه تعصصثر الرجل وجدت فإني اللسان،
هلكتصصه.ً يصصا فيصصه وتكصصون فيوبقه، لسانه ويزل منها، وينتعش

مسصصألًة بصصذلكم فكفصصى راح أو رجصصل عليكصصم غصصدا إذا بنصصي،
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ًة ي، بنفسه.ً يا وتذكر منهصا أحسصن غيركصم علصى ثيصابكم بن
بنصصي، تحتكصصم.ً يصصا منها أحسن غيركم تحت ودوابكم عليكم،

الجصصود وآثصصروا واجتنبصصوه، المنكصصر واكرهوا المعروف، أحبوا
العربصصي فصصإن وأكرمصصوهم، العصصرب واصصصطنعوا البخل، على
إذا بالصصصنيعة فكيصصف لصصك، ويشكر دونك فيموت العدة تعده

لصصصاحبها.ً يصصا والوفاء وشكره لها، احتماله في إليه، وصلت
تعظمصصوا أسصصنانكم ذوي فضل واعرفوا كباركم سودوا بني،
يصصتيمكم واجصصبروا وألطفصصوه وقربصصوه صصصغيركم وارحموا به،

سصصفهائكم، يصصدي علصصى وخصصذوا قصصدرتم، بمصصا عليصصه وعصصودوا
واصصصبروا عليصصه، قصصدرتم بمصصا وجيرانكصصم فقراءكم وتعاهدوا
والتؤدة بالناة، الحرب في الدهر.ً وعليكم ونوائب للحقوق

الحصصرب، فصصي الخديعصصة، بالتمصصاس اللقصصاء.ً وعليكصصم فصصي
والنصصاة المكيصصدة فصصإن والعجلصصة، والنصصزق وإيصصاكم لعصصدوكم،
أن الشصصجاعة.ً واعلمصصوا مصصن أنفصصع الحصصرب فصصي والخديعصصة

القضصاء، نصصزل اللقصصاء كصصان فإذا الصبر، مع والمكيدة القتال
المصصر أتصصى القائل: قد قال بالحزم أخذ وقد امرؤ ظفر فإن
ولكصصن فصصرط ول ضصصيع قصصال: مصصا يظفصصر لصصم وإن وجهه، من

المصصر، وقع الحالتين أي على الحزم غالب.ً والزموا القضاء
والخلف.ً تواصصصلوا وإيصصاكم والجماعصصة، الطاعصصة والزمصصوا
فيمصصا المصصودة.ً وخصصذوا يثبصصت ذلصصك فصإن وتعصصاطفوا، وتآزروا

مصصا بصصدنياكم تظفصصروا بصصه والقيصصام والقصصوة بالجد به أوصيكم
بصصالله.ً إل قصصوة ول إليهصصا صصصرتم إذا وبصصآخرتكم فيهصصا، كنتصصم
والسصصنن القرآن تعليم أصبحتم إذا به تبدؤون ما أول وليكن

مصصن قبلكصصم مصصن الصصصالحين بصصآداب وتصصأدبوا والفرائصصض،
فصصي يطمصصع ول والريبصصة، الصصدعارة أهل تقاعدوا ول سلفكم،

وكصصثرة مجالسصصكم فصصي والخفصصة طصصامع.ً وإيصصاكم منكم ذلك
عليكصصم، اللصصه حصصق وأدوا صصصاحبه، منه يسلم ل فإنه الكلم،

الحجصصة للصصه واتخصصذت وصصصيتي، فصصي إليكصصم أبلغصصت قد فإني
عليكم.ً.ً
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نهصصار سصصنين.ً فقصصال أربع خراسان وولي الروذ بمرو وتوفي
توسعة: بن

ّندى * ومات للغنى المقّرب الغزو ذهب أل الطويل ال
ّلب بعد والحزم المه

ّيبا * وقد ترابه رهن الّروذ بمرو أقاما شرٍق كّل عن غ
ومغرب

نهصصار عليه فدخل مسلم بن قتيبة المهلب بعد ولي قال: ثم
وقصصال: أنصصت عرفصصه رآه فلما الناس، يعطي وهو توسعة بن

أقول: الذي أنا قلت? قال: بل ما المهلب في القائل

ّنا مذ كان وما الطويل كائن فينا هو * ول قبلنا كان ول ك
مسلم كابن

ً الّشرك لهل أعّم ًا فينا * وأقسم بسيفه قتل بعد مغنم
مغنم

منصصي تصصصيب ل فصصأكثر، شصصئت وإن فأقلصصل، شصصئت قال: إن
ًا.ً يا يزيصصد ولصصي حصصتى بيتصصه فلزم اسمه على حلق غلم، خير

يقول: وهو عليه فدخل فأتاه خراسان، المهلب بن

ّنني قتيبة يا ذنبي يك فإن الطويل ًا * بكيت أ كان قد أمرء
أوحدا الجود في

ٍم كّل أبا ّددا أطلن مغيباٍت * وغيث له أبا ل ومن مظلو ّتل ال

يزيد أبقى فقد * إلّي محسٌن سؤت إن الله إّن فشأنك
ومخلدا

ألف.ً فقال: مئة له: احتكم، فقال

كصصان أبصصاه لن أعطصصاه، الصصذي هصصو يزيد بن مخلد ويقال: إن
مخلصصد: مصصوت بعصصد يقول خراسان.ً فكان على خليفًة قدمه
ًا، الله رحم قول.ً من بعده لي ترك ما مخلد
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ًا أوصصصى المهلصصب بن يزيد وكان مصصن سصصار لمصصا ابنصصه، مخلصصد
له: قال أن خراسان، على فاستخلفه جرجان إلى خراسان

أبصصو قصصال كمصصا فيهم فكن اليمن من الحي هذا انظر بني، يا
اليادي: دؤاد

واصطنع * فرش لنفعهم الّرجال مرتاد كنت إذا الطويل
ّلذين عند ترمي بهم ا

القيس: امرؤ قال كما وائل بن بكر من الحي لهذا وكن

ًا يا السريع وائل أو كندة من كان * من لخواننا قول راكب

ّنا ّياكم إ الكاهل من الّزور * كموضع بيننا وما وإ

مصصروان قال: كتصصب علقمة بن مسلمة عن إلي قال: ونمى
أميصصر بلصصغ أبيهم: قد عن يعزيهم المسور ولد إلى محمد بن

بصصن المسصصور فصصي اللصصه قضاء نازل من كان الذي المؤمنين
اللصصه فعنصصد إليصصه، المصصصير مصصن لصصه اللصصه اختصصار ومصصا عمصصرو،
اللصصه توفصصاه المتصصوفي ونعصصم مصابه المؤمنين أمير يحتسب

أعاضصصكم الكصصافي.ً وقصصد الخلصصف اللصصه جود بينكم.ً وفي من
ًا رزيئتكم من الله حسصصن فيصصه جميلً، المؤمنين أمير من رأي

فصصإن وخليفتكصصم بربكصصم ظنصصونكم عليكم.ً فلتحسصصن الخلف
ًا يقبض لم الله وأهصصل ولصصده فصصي خلفتصصه أحسصصن إل لصصه ولي

لحمته.ً

عصصن القرع بن السائب قال: عزي داود بن يعقوب وتحدث
ًة، لصصك تصصصبح الصصدنيا السصصائب: هكصصذا فقصصال لصصه، ابصصن سصصار

تمثل: متنكرة.ً ثم عليك وتمسي

ّنه خلود ل أن أرى قد أل الطويل داري في * سينعق وأ
ويحجل غراٌب

ٌة رجاٌل ميراثي ويقسم ّني * وتذهل أعّز الوالدات ع
وتشغل
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عبصصد بصصن بكصصر امصصراة قال: ماتت إسحاق بن النضر وتحدث
أبصصا فقال: يا الحسن فنهاه عليها، حزنه فاشتد المزني الله

لصصه وكصصانت.ً.ً وكصصانت.ً.ً فقصصال مواتيصصة، كصصانت إنهصصا سصصعيد،
بعدها، أختها منها.ً فتتزوج خير الله فعند تيأس، الحسن: ل

مصصن خيصصر هصصذه سعيد، أبا فقال: يا ذلك بعد الحسن به فمر
أختها.ً

قصصال: لمصصا الجفصصري الحسصصن عن المدائني الحسن أبو قال
وقصصال: إنصصه الحسصصن عليصصه حصصزن الحسن، أخو سعيد، مات
لصصه.ً أكون أن من إلي أحب لي يكون ولن علي، أهلي لعز

حصصزن قصصد اللصصه، عبصصد الحسن: يصصا فقال إخوانه بعض فعاتبه
بذلك.ً وجل عز الله يعنفه فلم يوسف ابنه على يعقوب

لعبصصد المصصازني الكريصصم عبصصد خلف: قال بن كليب عن وقال
أهصصل علصصى جزعصصك كصصان الهتم: كيصصف بن الله عبد بن الله

ًا قلصصبي فصصي والعشاء الغداء حب ترك بيتك? فقال: ما حزنصص
أحد.ً على

إذا الزبير بن الله عبد جعدبة: كان بن عياض بن يزيد وقال
عفصصان بصصن عثمان وإمامي أبي قتل قال: قد مصيبة أصابته

فصبرت.ً

يسار بن إسماعيل العجلني: أخبرنا الرحمن عبد أبو وقال
فأقام غطفان، من المري، سهية بن لرطاة ابن قال: مات

ً قبره على أقمصصت إن عمرو، فيقول: يا غداة كل يأتيه حول
فيقول المساء عند معي? ويأتيه رائح أنت هل أمسي حتى
تمثل: الحول رأس في كان ينصرف.ً فلما ثم ذلك، مثل

يبك * ومن عليكما الّسلم اسم ثّم الحول إلى الطويل
ً ً حول اعتذر فقد كامل

يقول: وهو عنه انصرف ثم
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عليه * وقوفي يكن فلم ليلى ابن قبر على وقفت الطويل
ومجزع مبكًى غير

ٍد أو القوم * مع رائٌح نظرتك إن ليلى أبن أنت هل غداة غا
ٍد معي? غ

ّبي كان فلو ًا ل ٌق أصابني ما شاهد ٍر على * شهي بأحجار قب
أجرع

ّ كنت فما ًا إل ٍة بعد واله الحنين بعد شجوها * على زفر
المرّجع

للٍف ترجع أو الرض * من لطياتها تنصرف تجده ل متى
فترتع

ّدهر على ّنه فاعتب ال وارت قد من غير * وفي معتٍب غير إ
فاطمع الرض

اللصصه رضصصي الخطاب بن عمر الكعبي: قال محمد أبو وقال
وحضصصره باليمامة الخطاب بن زيد أخوه استشهد حين عنه

رآه فلمصصا المدينصصة، إلى فرجع كعب، بن عدي بني من رجل
ّلفت ثم عينه دمعت عمر ًا قال: أخ ًا زيد وأتيتني ثاوي

الخطصصاب بن عمر عوف: كان بن الله عبد بن المثنى وقال
ًا فقدت قال: قد مصيبة أصابته إذا الله رحمه فصبرت.ً زيد
زيد.ً نسيم وجدت إل الصبا هبت يقول: ما وكان

مصصن حكيصصم عصصن بصصه أثصصق مصصن الحسصصن: أخصصبرني أبصصو وقال
مصصن قائصصل لصصه فقصصال عليه، فجزع له أخ قال: مات الحكماء

الدهر.ً بك يصنعه ما بنفسك أصحابه: اصنع

مخاشصصن: بصصن عبصصاد قصصال: قصصال إبراهيصصم أبصصي عصصن وأخصصبر
رجصل: ثصم لصه عليهمصا.ً فقصال فجزعصت ابنصان لي استشهد

ًا ماذا? قال: كان ًا.ً جرح فبر
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أهل أشراف يزيد على دخل معاوية مات قال: لما وتحدث
بصصن عطصصاء إل تهنئة مع تعزية منهم لحد يجتمع فلم الشام،

رزئصت قصد أصبحت المؤمنين، أمير قال: يا فإنه صيفي أبي
فغفصصر نحبه، معاوية قضى الله خلفة وأعطيت الله، خليفة

السياسصصة؛ ومنحصصت الرئاسصصة، بعصصده وأعطيت ذنبه، له الله
جميصصل علصى واشصكره الرزيصصة، عظيصم اللصه عنصصد فاحتسب

المهصصدي، ابنصصة البانوقصصة، ماتت الصمعي: لما وقال العطية
شصصيبة بن شبيب فتلطف الناس، فحجب عليها جزعه اشتد

ا عليه فدخل لهصا خيصر للصه واللصه المصؤمنين، أميصر فقال: ي
مصصا عليصصه صبر ما أحق منها.ً وإن لك خير الله ولثواب منك،

وأذن بصصه، تسصصلى مصصا أول هصصذا دفعصصه.ً فكصصان علصصى يقدر لم
للناس.ً

بصصن عمر بن الله لعبد ابن أسماء: اشتكى بن جويرية وقال
كان ما مثل منه يظهر لم مات عليه.ً فلما فجزع الخطاب،

منصصي ذلصصك فقال: كصصان ذلك في له مرضه.ً فقيل في يظهر
وسلمت.ً رضيت القضاء وقع فلما ورقة، له رحمًة

له موتت وقد نهشل بني من رجل الحسن: أصبح أبو وقال
بصصي تطيصصف باتت المنية كانت فقال: لئن وشاء، أباعر عدة

جزعت ثم وبعيري، شاتي إلى عني زالت وقد أصبحت، ثم
قال: ثم لجزوع إني

ًا يسعى المرء الكامل مجزوء ّتى سادر تعاله له يقال * ح

تغلصصب بصصن أبان عن غيره، أو المدائني، الحسن أبو وتحدث
ًة قال: شهدت النحوي لها ابن يديها وبين العراب من امرأ

قومهصصا.ً فلمصصا مصصن جماعصصة وعنصصدها بنفسصصه يجود وهو رجل
تنحت ثم عليه وترحمت وعصبته فغمضته إليه وثبت قضى

النعمصصة ألبصصس مصصن أحصصق مصصا أبصصان، فقالت: يا مجلسها إلى
قبصصل مصصن لنفسصصه التوثصصق عصصن يعجز أل النظرة به وأطيلت

نفسه.ً قال: وبين بينه والحيالة بعقوته والحلول عقدته حل
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نسصصمع نصصزل لصصم حضرها: إنصصا ممن العراب من رجل فقال
أشصصبهت ومصصا صصصبرك، كصصرم لقد فوأبيك للنساء، الجزع أنما

وجصصد إل وجصصزع صصصبر بيصصن إنسان ميز للنساء?! فقالت: ما
الصصصبر حالتيهمصصا.ً أمصصا فصصي التفصصاوت بعيصصدي منهجين بينهما

معصصوض فغيصصر الجزع العاقبة.ً وأما محمود العلنية، فحسن
ًا الصصبر كصان صصورة فصي رجليصن كانصا ولصو مأثمه مع عوض

فصصي والكصصرم الخلقصصة فصصي الحسصصن علصصى بالغلبصصة أولهمصصا
الطبيعة.ً

ًة ننتظصصر قصصال: جلسصصنا السماك ابن أبان: حدثنا وقال جنصصاز
قصصال: إن ثصصم فسصصلم علينصصا فوقصصف أعرابي بنا مر إذ لتخرج
عليصصه اللصصه صصصلى اللصصه برسصصول مصصصابكم المصصصيبة أعظصصم
السصصماك: ابصصن قال ميتكم ورحم أجركم، الله عظم وسلم،

صصصدر منهصصن: إنصصه أوجصصز كلمات سمعت أني إلي يخيل فما
وترحصم وعزانصا، وسصلم، عليه الله صلى الله برسول كلمه
واحدة.ً كلمة في ميتنا على

ثم له حميم على يتلهف العراب بعض أبان: سمعت وقال
فلم الدهر على الناس وقال: أيهات! عتب الصعداء تنفس
ًا، يعتصصب قصصال: كصصل ثصصم عليصصه، لمتلهصصف يصصرث ولصصم مسصصتعتب
عليه.ً الله حتم من السوابق في يجري منا امريء

بصصن مصصروان قصصال: كصصان عليه الله رحمة الحرمازي وتحدث
ولصصد أحب من معاوية، بن يزيد بنت عاتكة وأمه الملك، عبد
أهصصل وكصصان الملصصك، عبصصد حيصصاة في فتوفي إليه، الملك عبد

فصصي بصصه لثلث بقي لو أنه يرون مروان بن الملك بعبد العلم
الحكصصم بني من عمومته بعض الملك عبد إلى العهد.ً فكتب

إليصصه صبره.ً فكتصصب كان كيف ويسأله عنه يعزيه غائب وهو
الملك: بعد

ّية * على لتعلمه صبري عن تسأل كتبت البسيط الّرز
مروان بالمأمول
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ًا الله بعون صبرت فقد ٍز من الله * لموعد محتسب فو
ورضوان

منهاة فقده في كان * ما لفرقته أصبر ولم حزنت ولو
أحزاني

أنه الملك عبد بن مروان موت سبب الحرمازي: كان وقال
سصصليمان عليصصه فعجصصل كلم سصصليمان أخيصصه وبيصصن بينصصه وقع

اه ففتصح أمصه، ملخن بن له: يا فقال انبه وإلصى ليجيبصه ف ج
لصصه: وقصصال كلمته ورد فيه على فأمسك العزيز عبد بن عمر

عليصصك.ً فقصصال: يصا السن وله إمامك أخوك الملك، عبد أبا يا
فصصي بصصك? قصصال: رددت صنعت قتلتني.ً قال: وما حفص أبا

يقصول فمصات.ً وفيصه لجنبصه الجمصصر.ً ومصال مصن أحر جوفي
الملك: عبد بن يزيد لمه، أخاه يخاطب جرير

ٍد أبا الطويل يزين * وكان رضًى عن مروان فارقت خال
معا تنزل أن الرض

أمسوا إن الّركب * ول شكوا إن للحّي مروان فل فسيروا
ّفين ّوعا مخ ج

جهصصازه مصصن فرغ إذا أمرغاسله الملك عبد أن قال: وبلغني
للصصه قصصال: الحمصصد ثصصم وجهصصه عن فكشف ففعل، يؤذنه، أن

ونحبه.ً أولدنا يقتل الذي

عبصصد بصن سصليمان بصصن أيصصوب حضصرت الحسن: لما أبو قال
يجصود وهصو عليصصه دخصصل أبيصصه عهصد ولصي وكان الوفاة الملك

ورجصصاء عقبصصة ابن وسعيد العزيز عبد بن عمر ومعه بنفسه،
بنفسصصه يفصصوق وهصصو وجهصصه فصصي ينظر قال: فجعل حيوة بن

مصصا واللصصه، فقصصال: إنصصه، إلينصصا نظصصر ثم فردها العبرة فخنقته
والنصصاس المصيبة عند الوجد قلبه إلى يسبق أن العبد يملك
فصصذلك جزعصصه، صصصبره يغلصصب مصصن فمنهصصم أخياف، ذلك عند
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صصصبره، جزعصصه يغلصصب مصصن ومنهم المحتسب، الحازم الجلد
حشصصمة، منكصصم وليسصصت العقصصدة، الضعيف المغلوب فذلك
أن خشصصيت بعصصبرة أبردهصصا لصصم إن لوعًة قلبي في أجد وإني

ًا كبدي تنصدع ًا.ً فقال كمد العزيز: يا عبد بن عمر له وأسف
أجصصرك.ً قصصال تحبطصصن فل بصصك أولصصى الصبر المؤمنين، أمير

نظصصر حيصصوة بصصن رجصصاء وإلصصى إلصصي عقبصصة: فنظصصر بصصن سعيد
أنا البكاء.ً فأما من أراد ما على نساعده أن يرجو مستغيث
أميصصر فقصصال: يصصا رجصصاء وأمصصا أنهصصاه، أو آمصصره أن فكرهصصت

ًا أرى ل فصصإني افعصصل، المصصؤمنين، المصصر تصصأت لصصم مصصا بأسصص
وسصصلم عليه الله صلى الله رسول أن بلغني المفرط.ً فقد

فقصصال: عينصصاه فصصدمعت عليصصه وجصصده اشتد إبراهيم هلك لما
وإنصصا الصصرب، يسصصخط ما نقول ول القلب ويوجع العين تدمع

حصصتى فبكصصى عينيصصه إبراهيم.ً قال: وأرسل يا لمحزونون بك
مصصا هصصذا رجاء، عمر: يا فقال انصدع، قد قلبه نياط أن ظننا

من يقض حفص، أبا يا المؤمنين! فقال: دعه، بأمير صنعت
ًا، بكائه أن لخفصصت ترى ما صدره من يخرج لم لو فإنه وطر
فأقبصصل وجهصصه فغسل بماء فدعا عبرته رقأت ثم عليه، يأتي
أمصصام يمشصصي وخصصرج بجهصصازه فأمر الفتى، قضى وقد علينا

ً وقف التراب عليه وحثي دفن فلما جنازته، إلصى ينظر قليل
قال: ثم قبره

ٍر على وقفت الطويل ٍم قب ٍة مقي ٌع بقفر من قليٌل * متا
مفارق حبيٍب

ًا لنا كنت السريع أيوب يا عليك قال: السلم ثم أنس
المذاق مّر بعدك من * فالعيش فأوحشتنا

دابتصصه برأس عطف ثم فركب دابتي، غلم، يا قال: أدن، ثم
قال: ثم القبر إلى

جزعت * وإن شبٍع من ألفظك فلم صبرت فإن البسيط
ٌق ذهبا منفٌس فعل
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إلصصى أقصصرب فصصإنه الصصصبر، بل المؤمنين، أمير عمر: يا فقال
العصصصمة وبصصالله مصصات، مصصن يحيي الجزع وليس وسيلة الله

والتوفيق.ً

بصصن القاسصصم بصصن الرحمن عبد عن عمارة بن الحسن وقال
أبي بن الله عبد مات قالت: لما عائشة عن أبيه عن محمد

ًا بكر أبو عليه وجد بكر ًا وجد فقصال: يصا علي دخل ثم شديد
فصصأخرجت، دارنصصا مصصن شصصاة بصصأذن أخذ لكأنما والله عائشة،

علصصى وربصصط رشدك، على لك عزم الذي لله فقلت: الحمد
أن أتخصصافين بنيصصة، فقال: أي ذلك بعد جاء قلبك.ً قالت: ثم

يصصا بصصالله حصصي?.ً فقلصصت: اسصصتعذ وهو الله عبد دفنتم تكونوا
الله أبصه.ً فقصال: أسصتعيذ الشصيطان مصن العليصم السصميع ب

لمصصة.ً الشصصيطان مصصن وله إل أحد ليس إنه بنية، أي الرجيم،
نفيصصل بصصن عمصصرو بصصن زيصصد ابنصصة وهصصي امرأتصصه، عاتكة فرثته

فقالت:

آخر وجلدي * عليك سخينًة عيني تنفّك ل فآليت الطويل
ّدهر أغبرا ال

الباب.ً هذا من ليس بخبر يتصل وهذا

عائشصصة، تحضصصره لصصم بكصصر أبصصي بصصن الرحمن عبد مات ولما
أزر لصصم وفاتصصك شهدت كنت لو أخي، فقالت: يا قبره فأتت
تمثلت: ثم قبرك

ّنا الطويل ّدهر * من حقبًة جذيمة كندماني وك ّتى ال قيل ح
ّدعا لن نتص

ًا كأني تفّرقنا فلّما معا ليلًة نبت لم اجتماٍع * لطول ومالك

عائشصصة أن أتصصم وحصصديثه غيصصره وحدثنيه عائشة، ابن وحدثنا
فقصصالت: هصصذا يقضصصي وهصصو عليه الله رحمة بكر أبا حضرت

قوله: والله
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ّي الطويل ّثراء يغني ما أماو حشرجت * إذا الفتى عن ال
ًا الّصدر بها وضاق يوم

سصصكرة وقصصولي: وجصصاءت كصصذا تقصصولي ل بنيصصة، فقصصال: أي
الله.ً رحمه بكر أبو يقرؤها كان وهكذا بالحق الموت

إذا عليصصه، اللصصه رحمصصة الصصصديق، بكصصر أبو الهللي: كان قال
رحمه عثمان، الله.ً وكان إل إله قال: ل فلن له: مات قيل

وقصصال اللصصه إل إلصصه قصصال: ل فلن لصصه: مصصات قيصصل إذا اللصصه،
قال: ثم فقال: وارجله، زياد، لمعاوية: مات الهللي: قيل

ًا أفردت الطويل ًا الكنانة في سهم أو به * سيرمى واحد
كاسر الّسهم يكسر

اللصصه رسصصول إليصصه كتصصب جبصصل، بن معاذ ابن هلك وقال: لما
بصصن معاذ إلى الله رسول محمد وسلم: من عليه الله صلى
هصصو.ً إل إلصصه ل الذي الله إليك أحمد فإني عليك، سلم جبل،

ذكصصره جصل اللصه ودائصصع وأموالنا وأهلينا أنفسنا بعد.ً فإن أما
معصصدود، أجصصل إلصصى يشصصاء من بها يمتع المستودعة وعواريه
وبالصصصبر أعطانا، إذ بالشكر فأمرنا معلوم، لوقت ويقبضها

عصصواريه ومصصن الهنيصصة، الله مواهب من ابنك فكان ابتلنا، إذ
ى يشاء من بها يمتع المستودعة ويقبضصها معصدود، أجصل إل

وسصصرور، غبطصصة فصصي بصصه، اللصصه متعصصك معلصصوم.ً وقصصد لوقت
معصصاذ يصصا والهدى، والرحمة فالصلة كبير، بأجر منك وقبضه

علصصى فتندم أجرك جزعك يذهبن واحتسبت.ً فل صبرت إن
أرضصصيت قصصد مصيبتك، ثواب على قدمت لم فاتك.ً فإنك ما

عنك.ً قصرت قد المصيبة أن علمت موعوده وتنجزت ربك
ًا يرد ل الجزع أن واعلم ًا.ً فأحسن يدفع ول ميت العزاء، حزن
قد.ً فكأن بك نازل هو ما أسفك وليذهب الموعود، وتنجز

)101(



بالبصصاب أخصصذ حصصتى شصصيبة بصصن شصصبيب جاء مسمع مات ولما
عليكصصم فقصصال: السصصلم عمصصه وبنصصو وأهلصصه ولصصده فيصصه الذي

قال: ثم وبركاته الله ورحمة

ّكوا الكامل ّثوا لن حذيفة ب ّتى مثله تر لم قبائٌل تبيد * ح
تخلق

هصصو فصصإذا العصصرب مقابر بعض على رجل الصمعي: مر قال
الرمصصاح كصصأنهم فتيصصة يديه وبين قبر، شفير على قاعد بشيخ

يقول: والشيخ رجلً، يدفنون

ّديسم على أحثوا الرجز ّثرى برد من ال ًا ال ّبك أبى * قدم ر
ّ ترى ما إل

الميصصت? فقصصال: ابنصصي.ً فقلصصت: الشيخ: مصصن قال: فسألت
هؤلء? قال: بنوه.ً فمن

عصصن السصصلمي بكصصر أبصصو الدمشصصقي: حصصدثنا جعفصصر أبو وقال
عبصصد عصصن خصصراش بصصن شصصهاب عصصن عمصصران بصصن المعصصافى
وهصو جبصل بصصن معصصاذ علصصى قصال: دخلنصصا عثمان بن الرحمن

أن أنفسصصنا ملكنصصا فمصصا بنفسه، يجود له ابن رأس عند قاعد
فوالله وقال: مه، معاذ فزجره بعضنا وانتحب أعيننا ذرفت
مصصع غزوتهصصا غصصزوة كل من إلي أحب بهذا برضاي الله لعلم

يقول: من سمعته فإني وسلم، عليه الله صلى الله رسول
ًا عليصه وكصان ابصصن لصصه كصان ًا، وبصه عزيصصز علصصى فصصصبر ضصصنين

ًا الميصصت اللصصه أبصصدل واحتسصصبه مصيبته ًا دار داره، مصصن خيصصر
ًا ًا وقرار والرحمصصة الصصصلة المصصصاب وأبصصد قصصراره، من خير

حيصصن الغلم قضصصى حصصتى برحنصصا والرضوان.ً فمصصا والمغفرة
الصصصلة نريصصد فرحنصصا الظهصصر، لصلة النداء في المنادي أخذ
غيصصر بسصصريره ودخصصل وكفنه وحنطه غسله وقد إل جئنا فما

الجيران.ً لجمع ول الخوان لشهادة منتظر

عبصد أبا يا لك الله فقلنا: يغفر تلحقناه ذلك بلغنا قال: فلما
ابصصن ونشصصهد صصصلتنا مصصن نفصصرغ حتى انتظرتنا هل الرحمن،
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أو ليل من ماتوا ساعًة، بموتانا ننتظر أل أخينا.ً فقال: أمرنا
القصصبر في الجاهلية.ً قال: فنزل نعي من فيهم نهار.ً والذن

فقصصال: الرحمصصن، عبصصد أبصصا يصصا فقلت: الثالث آخر معه ونزل
التراب عليه سوى يعلمون.ً فلما ل الذين الثالث يقول إنما
وقصصال: فصصأبى القصصبر من لنتشطه يدي فناولته الخروج أراد

أن الجاهصصل يصصرى أن أكصصره ولكصصن قصصوة، لفضل ذلك أدع ما
مجلسصصه أتصصى المصيبة.ً ثصصم عند استرخاء أو جزع مني ذلك
وأكصصثر فلبسصصها، وبصصبردة فاكتحصصل بكحل فادهن بدهن فدعا
قصصال: إنصصا ثصصم ينصصوي، ما به ينوي التبسم، من ذلك يومه في
وعصصزاء هالصصك، كل من خلف الله راجعون.ً في إليه وإنا لله
أبصا فصات.ً وقصال: سصمعت مصصا لكصل ودرك مصصصيبة، كل من

بمصصصيبة أصصصيب يقصصول: مصصن وسلم عليه الله صلى القاسم
ً عليها فدعا ًا عليهصصا لطصصم ومصصن عليصصه، الله غضب ويل وجهصص

ًا عليها خرق ومن عنه، الله احتجب ومزقصصه دينصصه خصصرق ثوب
وبدده.ً

يصصده، فصصي معصصاذ طعصصن عمصصواس طصصاعون كصصان قال: فلمصصا
ًا عليه، مغمًى فرأيناه عليه فدخلنا يصصصافح كصصأنه يصصده باسط

ًا الرحمصصن، عبصصد أبصصا له: يا قلنا أفاق بهم.ً فلما ويرحب قوم
ًا تصافح وكأنك عليك دخلنا بهم.ً فقصصال: أجصصل، وترحب قوم

مصصن ملئكصصة إلصصي فأرسصصل ابنصصي على بصبري ربي شكرني
قبري.ً إلى يشيعوني الكروبيين

المحدثين أشعار من مراث باب

مصصن مصصراث لصصذكر هصصذا وقتنصصا في العباس: وقصدنا أبو قال
إلصصى القدماء أشعار خشونة من بها لننزل المحدثين أشعار
مصصن لنمضي القول وملحة الدهر لمشاكلة المولدين لطف
ًا ذلك مصصن تعصصالى الله شاء إن الول أمرنا إلى نعود ثم شيئ

والقوة.ً الحول حكيمة.ً وبالله ومواعظ قديمة أشعار
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الرئاستين: ذا سهل بن الفضل يرثي الوليد بن مسلم قال

ٍة عليك أمتع فلم وهلت الطويل ألقى أن * وأكبرت بعبر
ناعيا بيومك

ّنه رأيت فلّما ّ ليس * وأن السى لعج أ ّدمع إل للحزن ال
شافيا

العلى يندبن * نوائح بينها فارتّج النواح لك بعثت
والمساعيا

ٍم أم للجود أم أللبأس الجبال يزحمن الملك * من لمقاو
الّرواسيا

ّ أر فلم ًا يومك قبل إل ّ أر * ولم ضاحك باكيا يومك بعد إل

ًا يرثي المهدي بن إبراهيم وقال بالبصصصرة بصصه أصصصيب له ابن
وأن يرثصصي أن يسصصتحق عنصصه يصصؤثر فيمصصا واليهصصا.ً وكصصان وهو

ويسصصتنزل القلصصوب، يبكصصي أن يستحق هذا وشعره يوصف،
إذا وأنه قائله، وشرف معناه، وصحة لفظه، لحسن الدموع

صادقة.ً قال: نية عن أنه علم سمع

ّيام آخر نأى الطويل دائٌم سّح * فللعين حبيب عنك ال
وغروب

ًى دعته كئيب وأنت مسلوٌب * فقلبك لها أوبٌة يرتجى ل نو

ّياب في * وأحمد غائٍب كّل أوطانه إلى يؤوب ليس الغ
يؤوب

ّدل ًا تب ًة داري غير دار تنوب الّزمان وأحداث * سواي وجير

ًا بها أقام ّنه غير مستوطن ّيام طول * على أ غريب المقام أ

ّلى حين الّشمس ضياء * كباقي ذكره طيب بيننا وأبقى تو
تغيب
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الّزمان طول على * بقلبي وذكره ويبلى يفنى ذا أّن خل
قشيب

ّدّر يكن لم كأن ثقوب تشنه لّما * بأصدافه نوره يلمع كال

ّندى * سقاه الّضحى ميعة في كالغصن يكن لم كأن ال
رطيب وهو فاهتّز

ّنس ومعقل الفناء زين يكن لم كأن يكون يوٌم إذا * اء ال
عصيب

حين كان قصري * ومؤنس أشّمه حين كان قلبي وريحان
أغيب

ً ّيام من قليل ّتى منه * بها ناظري يرو لم ال أعلقته ح
شعوب

ٍة غير يقم لم سحاٍب كظّل فطاح أطاحته أن * إلى ساع
جنوب

ٍم عن لّما الّشمس أو ًء تحّسرت غما ّلت وقد * مسا و
غروب وحان

ّني ّنوم في كنت إذ به كأ ّذة * نفى حالٌم ال عنه الحلم ل
هبوب

ّدهر خطوب فلست الوليد منه ما كان * ولو بعده أحفل ال
يشيب

ٌء لي ول ٌة عشت ما عنه شي ّذ ّبت ما نلت * ولو ل عليه ه
هبوب

ٍة كّل من العين نصيب وكان ّذ منه للعين وما * فأضحى ل
نصيب

ً قال * فإن بعقله الرجال آزى وقد وكان وهو قال قول
مصيب

أريب وهو الكهل منه * ويفحم لحسنه الّركاب تتهاداه بما
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منه وهي إلهي * بعدل أصبحت ثّم به ملى يدي وكانت
سليب

ّنائبات في به وكنت ّد * وظهري عرت إذا ال القناة ممت
صليب

ّلذي بحال وهو الدنين * فيفتقد بغتًة الّسيل يجتاحه ا
حريب

ّباء جمعت البلد في منهم * دواءك يصب فلم العراق أط
طبيب

ًا السون يملك ولم ٍة دفع المنون لشراك * عليها لمهج
رقيب

ًء * بعينّي والبكا دموعي أبقت ما سأبكيك يجيب بنّي يا ما

ّنت أو نجٌم لح وما الراك فرع في اخضّر * أو حمامٌة تغ
قضيب

الّضلوع تحت لها * عليك لوعًة دمعي أنفدت إن وأضمر
وجيب

عليك قلبي وفي * ثويت أمت فإن حياتي كانت ما حياتي
ندوب

ٌة تنالك أن علّي يعّز دبيب الممّر في منها * يمّسك ذّر

ّيًة عليك إشفاقي زال وما ّنعيم بعد بها * حواك عش قليب ال

جندٌل فيها * وسادك عشيًة عليك إشفاقي زال وما
وجبوب

ّ لي فما العيش في لنا * وليس راحٌة بعدك الموت إل
طيب بعدك

ّد بعدما جناحي قصمت عله قد ورأسي * أخوك، منكبي ه
مشيب
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ّ الهلّك في فأصبحت فهي الّشوق بنار * تذاب حشاشًة إل
تذوب

ّليتما ٍة في تو ًى فتركتما حّج ّلى * صد ًة يتو ويثوب تار

ّ رزء ول ّتتت * ولو رزؤه رزئك دون إل ًا ف قلوب عليك حزن

ّني ّدمت وإن وإ منك أبطأت وإن * بأني لعالٌم قبلي ق
قريب

ًا وإّن الغداة قلبي إلى * صباٌح مسائه في نلتقي صباح
حبيب

ًا يرثي العتاهية أبو القاسم، بن إسماعيل وقال يقال له، أخ
ًا علي وكان ثابت بن علي له ً ناسك ًا فاضل ًا: أديب شاعر

ّيا أي بأنسك لي من أل الوافر ّثك أن لي * ومن أخ ّيا ما أب لد

ٍر بعد دهرك خطوب طوتك ًا خطوبه * كذاك نش ّيا نشر وط

ّيا صنعت ما إليك * شكوت المنايا لي قواك نشرت ولو إل

ّيا عليك البكاء يغن * فلم عيني بدّر أخّي أي بكيتك ش

ّيا منك عظ أو اليوم * وأنت عظاٌت لي حياتك في وكانت ح

أنصصه العجصصم ملوك بعض عن يؤثر مما المعنى هذا قال: أخذ
حصصتى الحكمصصاء مصصن الملصصوك يحضصصر مصصن فحضصصره احتضصصر

منصصه أنطصصق أمصصس الملصصك الحكيصصم: كصصان ذلك قضى.ً فقال
أمس.ً منه أوعظ اليوم وهو اليوم،

ًا: العتاهية أبو وقال أيض

حيث القبور بين * أنت أنتا أين ثابٍت بن علّي يا الخفيف
دفنتا

ّني بان ثابٍت بن علّي يا بنتا يوم فقده جّل * صاحٌب م

لها وحّركتني * ت المو غصص لي حكيت لعمري قد
وسكنتا
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ًا، وحضصصر الحكمصصاء بعصصض قصصول مصصن المعنصصى هصصذا أخصصذ ميتصص
الحكيصصم: حركنصصا فقصصال قضصصى، حيصصن عيصصه البكصصاء فصصارتفع

بسكونه.ً

ًا: فيه وقال أيض

ّلذي * والّسبيل هلك لي كان صاحٌب الخفيف مجزوء ا
سلك

ولك لي الله * غفر ثابٍت بن علّي يا

ّلٍك حّي كّل ملك وما يفنى * سوف مم

مصصن لرجصصل التصصوزي محمصصد أبصصو العباس: وأنشدني أبو قال
ابنه: يرثي قيس

الموت من * أتاني وأنيبي تجزعي ل أجارتنا الطويل
نصيبي المطّل

ٍر بين * ثوى مكانه وقلبي عيني على بنّي وبطن أحجا
جبوب

ّية لسراع عجبت ّليته لو كان * وما نحوه المن بعجيب م

ّد وما ّنني * على جماله سلبت أن ركني ه لكّل أرثي أ
سليب

ّو خير على صبرت ّتقاء * ولول رزئته الفت نحيبي طال الله ا

وقصد آباري ورد * ومن فجعه عّم نازٍل من جزعي وما
شعيبي

ٍد موت دافعت لقد لعمري ترعوي المنايا أّن * لو محّم
لطبيب

الغصون إشراق بعد * ذوى بقاؤه العروس كريحان وكان
وطيب

ًا فيا ّغصت حزن ٍد قرب ن ّي محّم ّغصت فتى * وأ يوم ن
ركوبي
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ٌع الّساعدين طويل أغّر ّي غير هّز المحامي * كسيف مش
كذوب

ّله لصوتها فاستجاب المنايا دعته ومجيب دعا داٍع من * فل

ّو أبدي فأصبحت ًة للعد كئيب هناك قلٍب من لك * ويا جلد

ّكرني ّنساء أبكار * وإرنان فراقه الحمام نوح يذ وثيب ال

ٍم كّل ولي ٌة يو ٍر * لحظى أفيضها ل عبر ذنوب بحّط أو بصب

ًا المنون لحداث أظّل جناح في فؤادي * كأّن مفّزع
طلوب

ًا راعتني شئت إذا ًا مقيم ّباٍن * مصارع وظاعن ّي ش لد
وشيب

ّنا سلٌف غدا جنيب قود الغادين أثر * على رائٌح وهّجر م

ّ نحن وما ّلذي كالخليط إل ٍر * فرائس مضى ا ٍء ده مخطي
ومصيب

ًا نؤّمل ٍة في عيش ٍة حيا وقلوب لنا بأبداٍن * أضّرت ذميم

ًا يزال ل عيٍش خير وما ٍم * بفوت مفّزع بموت أو نعي
حبيب

عصصن المهلصصبي محمصصد بصصن المغيصصرة العباس: حصصدثنا أبو قال
السصصعدي العبصصاس بصصن سليمان عن الزبيري بكار بن الزبير

طريصصد وهصصو سصصويقة إلى العبلي عمر بن الله عبد قال: جاء
وانتقاله أمية بني ملك خروج بزمان ذلك وكان العباس بني
ًا العباس، بني إلى حسصصن، ابنصصي وحسصصن، اللصصه لعبصصد قاصد

مصصن فقالوا: نريد فأنشدهم شعره من الله عبد فاستنشده
القصصوم وأمر أمركم من كان وما قومك، به رثيت ما شعرك

قوله: فأنشدهم
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المنزل عن * نشوزي رأت لّما أمامة تقول المتقارب
المنفس

ّلة ّعس: العين هجعة * لدى مضجعي على نومي وق ّن ال

تبلسي فل أباك عرين * م عراك? فقلت: الهمو ما أبي،

ّبسنه أباك عرين ّطرد * من فح محبس ما شّر في ال

الموئس الحدث من * سهاٌم نالها إذ العشيرة لفقد

ّكس ول طائشاٍت * ول نّصٍل بل المنون رمتها ن

ّنفوس الخالسات بأسهمها تخلس مهجًة تصب ما * متى ال

يرسس ولم بأرٍض ملقًى * د البل نواحي في فصرعاهم

تدنس لم والعيب العار * من وأثوابه أصيب تقّي

ٍة في رّس قد وآخر يحسس فلم طار * وآخر حفر

ًا * ن العيو بواكي كواٍب من فكم ٍة ومن حزن ّؤس صبي ب

تجلس ولم الوجوه * صباح تنم لم ذكرنهم ما إذا

ٍم في * م الحما بكاء مثل يرّجعن المجلس قلق مأت

ّلذي فذاك وتستنحسي تسأليني * ول فاصمتي غالني ا

بمستحلس لهّن * ولست ضفنني قد أشياء ذاك وفي

ًى قتلى المدامع أفاض ترمس لم بكثوة * وقتلى كد

فطرس أبي بنهر * وقتلى ثوت نفوٌس وبالّزابيين

متعس زمٍن من * حوادث بهم أذاعت قوٌم أولئك

ّلت بالمعطس الّرغم * وأنزلت رامها لمن قناتي فذ

حسن، بن الله عبد بن محمد استبكى عليها أتى قال: فلما
إلي! أمصصا تنظر فقال: مالك حسن أخيه إلى الله عبد فنظر
ًا لكصصان ترى ما غير على ابنك كان لو والله، ولصصك.ً لنصصا خيصصر
العبصصاس بصصن علصصى الشصصفقة بإظهار عمه على محمد فأقبل
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مصصن العبصصاس بنصصي لقصصرب أميصصة كبنصصي ليسصصوا إنهصصم ويقصصول
منزله إلى الحسن وقام وسلم، عليه الله صلى الله رسول
ًا، بخمسصصين العبلصصي إلصصى فبعصصث اللصصه، عبصصد لصصه وأمصصر دينصصار
ًا.ً وكصانت بخمسصين واحصد كل ابناه، وإبراهيم ومحمد دينصصار

بصصالعبلي.ً مقتفيصصة زمعة بن الله عبد بن عبيدة أبي بنت هند
ومحمصصد حسصصن، بصصن اللصصه عبصصد امصصرأة هصصي المذكورة وهند

العبلي: ولداها.ً فقال وإبراهيم

ّي أقام الوافر ٍد أبي بنت ثو جارا الجيران منازل * بخير عبي

ًا أتاهم ً خائف ًا وجل ّناس دور خير * فصادف طريد دارا ال

ٍم نزيل الجوار ذّم إذا جوارا أذمم ولم * شكرتهم قو

مصصا وإبراهيصصم: واللصصه محمصصد وابنيهصصا اللصصه لعبصصد هنصصد فقالت
مصصا مثصصل عنصصي فلتعطنصصه بصصه مصصدحني ممصصا بأفضصصل مدحكم
ًا.ً خمسين عنها أحدكم.ً فأعطوه أعطاه دينار

ًا ينسصصب الزبيصصر: إنمصصا فقال أميصصة ولصصد مصصن كصصان مصصن عبليصص
عمه.ً أمية إنما ولده، من هذا الله عبد وليس الصغر،

والقفيصصة: الطعصصام يصصؤثره، كان إذا بفلن يقتفي يقال: فلن
ًا الرجل به يؤثر ويقصصصد يختصصار للرجصصل يقدمه.ً ويقال واحد

عليك.ً قفيتي بالبر: ألقيت

الفصحاء: العراب أحد وقال

أّن حيّي * نعّي صوته بأرفع نادى لقد لعمري الطويل
ّيدكم هوى س

ًا أجل ّلذي الفاعل والقائل صادق ً قال * إذا ا أنبط قول
ّثرى في الماء ال

الّرأس في شهٍب * سوى وجهه ألّسّن تعنس لم قبٌل فتًى
ّدجى في كالفجر ال
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ّول بالقراب * يقعقع فجاءها العوان الحرب له أشارت أ
أتى من

ّيه جناها لكن يجنها ولم جنى كمن فكان وآساه * فأدى ول

ًا وقال يرثيه: أيض

على الباكيات * ولهف واليتامى الرامل لهف أل الوافر
حيّي

والّسلّي حجر بين * متالف حيّي على خشيت ما لعمرك

ّني حّي كّل في رمحه * جريرة حيّي على خشيت ولك

إخوتها: ترثي كندة من امرأة وقال

* فماتوا نحورهم في والقنا يفّروا أن أبوا الطويل
ّدما تقطر القنا وأطراف ال

ّنهم ولو ًة لكانوا فّروا أ ًا رأوا * ولكن أعّز الموت على صبر
أكرما

أسباب من * بجيشان صّرعوا يوم بهم ماذا أّمهم هوت
ٍد تصّرما مج

ًا يرثي الخوارج من رجل وقال في أل منهم: الوافر عدد
ّناس في ل الله ٍد سالت ال الجذوع وإخوته * بداوو

ً مضوا ًا قتل ًا وتشريد وقوع طيٌر عليهم * تحوم وصلب

ّليل ما إذا ركوع وهم عنهم * فيسفر كابدوه أظلم ال

ّدنيا في المن * وأهل فقاموا نومهم الخوف أطار هجوع ال

ّناس تخبروا ل الكندية: البسيط وقالت ّ ال ّيدكم أّن إل * س
امتنعا قاتلتم ولو أسلمتموه

ًا رائحًة الّريح تهّب لم فتًى أعني ّدهر من * يوم ّ ال أو ضّر إل
نفعا
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ًا لها يبغي ل اللف الواهب ّ ثمن ّلذي والحمد الله من * إل ا
صنعا

العتبي: الرحمن عبد أبو وقال

* وأهل سلفي من فات من على أبكي كنت قد البسيط
ّدي ٌع و أشتات غير جمي

ًى وبينهم بيني فّرقت إذ والن أهل على بكيت * نو
ّدات المو

ٍء بقاء وما ٍء بين * مقسومًة مدامعه كانت امري أحيا
وأموات

ًا الرحمن عبد أبو وكان بن عتبة ولد من قريش، في وسيط
ًا سفيان.ً وكان أبي جاهليتها بالخبار العلم معادن من معدن

ًا.ً بنصصون لصصه أخبر.ً وتصصوالى بالسلمي وكان وإسلميتها موتصص
مصصن غيرهصصم فصصي مصصا مصصع بعضها نذكر كثيرة مراثي ورثاهم

الله.ً شاء إن المراثي

قوله: ذلك فمن

ّدي أضحت الكامل ّدموع بخ ًا رسوم لل وفي عليك * أسف
كلوم الفؤاد

ّلها المصائب في يحمد والّصبر ّ ك ّنه عليك * إل مذموم فإ

ًا يا ٍة من واحد ّت ًا أسكنتهم س ورجوم بينهم تقّسم * حفر

حميم القبور بين * لحميمه اهتدى لما روسهّن معالم لول

ًا: وقال أيض

ً * وذقت أجد ما وصف عن لساني كّل المنسرح ما ثكل
أحد ذاقه

والكبد الفؤاد عليها * ذاب فقد حشاي حرقًة وأوطنت

تقد حّرها فنيران * وق الّش بها لّج بالعزاء أزمعت إن
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له يمت لم من * أحشاء ال في والحرارة الحزن عالج ما
ولد

ّ بينهما ليس بابنين فجعت عدد لها ليست لياٍل * إل

ّنفس أرجائها وأدنى * جمر ال من أحّر على تطوى فال
الكمد

ّد قدم على يبلى حزٍن وكّل ّده وحزني * هر ال البد يج

بصصن بشصصر علينصصا قال: قصصدم أنه البصري الحسن عن ويروى
النصصاس، وأشصصب الناس، وأجمل الناس، أشرف وهو مروان

ًا وأربعيصن خمسصة فلبصث خليفصة، وأخصو خليفة ابن ثصم يومص
معصصه.ً والنصصاس قصصبره إلصصى به فمات.ً فخرج نيطه في طعن
وهصصذا.ً هصصذا فصصدفن أسصصود، يحملصصون ثلثصصة سصصودان وجصصاء

فلصصم عنهما، انصرف وقد رجعت ثم الصحراء إلى وخرجت
هذا.ً قبر من هذا قبر أعرف

الملصصك عبصصد بصصن محمصصد بن هارون العباس: حدثني أبو قال
غيصره أذكصره الذي الحديث بهذا وحدثني بالزيات المعروف

ًا بهصا وكصان جاريصصة لصه كصانت الملصصك عبصصد بن محمد أن أيض
ًا، الن، بصصاق وهصصو عمصصر لصصه يقصصال ابصصن منهصصا لصصه وكصصان ضنين
ابصصن سصصليمان أيصصوب أبصصا صغير.ً وسمعت هذا وابنها فماتت
ضنه في الملك عبد بن محمد خبر من بقطعة يتحدث وهب
النصصاس ألسصصن علصصى جاريصصان همصصا ببيصصتين هذا.ً فرثاها بابنه

مشهوران:

غير * فقلت: وهل قبرها زرت لو الخلّن لي يقول الطويل
قبر? لها الفؤاد

ّلتي الّسّن أبلغ * ولم عهدها فأجهل أحدث لم حال على ا
الّصبر معها

ًا فقصصال ورثاهصصا إلصصى ويضصصطر القلصصب، مصصن يقصصرب شصصعر
وهو: بثه لشكوى ويرحم قائله، لعهد ويرتاح تصديقه،
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ّطفل رأى من أل الطويل الكرى * بعيد أّمه المفارق ال
تنسكبان? عيناه

ّليل تحت * يبيتان أّمه غير وابنها أّم كّل رأى ينتجيان ال

الهملن ثّرة دموٍع * وسّح نشيجه قلبي فّض بصوٍت يرّن

ًا وبات ّثه الفراش في وحيد الخفقان دائم قلٍب * بلبل تح

ً إّن أل ًا سجل ّدمع * من هرقته إن واحد قد سجلين أو ال
شفياني

ّدمع بهذا * أداوي فإنما بكيت إن تلحياني فل تريان ما ال

ًا وإّن ّثرى في مكان بكّل قلبي من كان * لمن لحده خّط ال
مكان

ّق عجت إن أنتما * فهل والهوى بالّزيارة مكاٍن أح
منتظران?

ّنني عنها الّصبر عزمت فهبني ٌد، ل لبن بالّصبر فمن * جلي
ثمان?

ّناس يأتسي * ول حسبًة الجر يطلب ل القوى ضعيف بال
الحدثان في

ّنيه من أل ّده المنى أم ٍم * لعثرة وأع ّيا زمان? وصرف أ

حاطني عنه غبت * وإن مجلسي أكرم جئت ما إذا من أل
وكفاني?

ّيام أر فلم ّدهر هذا مثل * ول تصيبني كيف كال كيف ال
رماني

ٍم مثل ول ّيا ٍم مثل * ول بفقدها فجعت أ دهاني ذاك بعد يو

ّ أعينّي ٍد في ما إذن * فبئس عبرتي اليوم تسعدا إل غ
تعداني
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فقد عندي الّصبا * وعهد وأهله الّسرور أنع إن أعينّي
نعياني

ّني آذنا * فقد والّصبا البشاشة أبك إن أعينّي بكياني وقد م

ًا إّن أل ّد أزره لم بيت ّبس ما لش وعناني به قلبي من * تل

ًا إّن أل ّثرى في منه * تضّمن ما لعّز أزره لم بيت الكفنان ال

برة، به وكانت له، كانت امرأة يذكر النصار من رجل وقال
ًة غاب، إذا حافظًة وله بها: فأصيب حضر، إذا وسار

ّكرت أهل بذي ليس البيت لهذا ما أل الطويل قد ما * تن
قبلي من تألف كنت

ٍة خير تبعدي ل جارتا أيا ٍد على وأحناه * لبعٍل جار طفل ول

ّنني فلو فعلت ول نامت وما * بنيها ليقظت العليل كنت أ
فعلي

زائدة: الطويل بن معن يرثي شيبان بني من رجل وقال
ّندى الجود ثوى معٌن ثوى أحين عرنين * وأصبح وال

أجدعا المكارم

ٍة آخر أنت معٍن قبر فيا ّط ّطت الرض * من خ للمكارم خ
مضجعا

والبحر البّر منه كان * وقد جوده واريت كيف معٍن قبر ويا
مترعا

ّيٌت والجود الجود وسعت قد بلى ًا كان * ولو م ّي ضقت ح
ّتى ّدعا ح تص

بعد غيٌث عاد * كما موته بعد معروفه في عيش فتًى
مرتعا جدواه

سلم.ً وشصصهرة بن سعيد يرثي المعذل بن الصمد عبد وقال
وقصصدره، وجصصاهه وأدبصصه، عقلصصه فصصي صيته وبعد سعيد أفعال
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شصصيء ذكصصر عصصن تغنصصي الخلفاء، من وتمكنه معروفه وكثرة
أفعاله: من

تهوي ل * وللكواكب تنفطر ليس عليه للّسماء ما البسيط
فتنتثر?

فتنقعر? تردى أل * والّراسيات زلزلها تسمو أل وللبلد

ّندى إّن ٍو وأبا ال به يستسقى ببغداد * قبٌر يضمهما عمر
المطر

ٌد حزٌم لله ّترب طواها * ومكرماٌت جدٌث ضّمه وجو ال
والمدر

ًا يا ًا طالب ٍة ريب من وزر ٌد * أودى حادث ول كهٌف فل سعي
وزر

له تبكي ما ربيعة * ومن يمٍن من الحّي عيون عليك أبكى
مضر

ّديت قد القبائل كّل بها يجزي ل نعماك فضل * من أرديًة ر
شكر

ًا ل رزؤك خّص ما ًا ول قيس ّية * إّن مضر بها معموٌم الّرز
البشر

ٍد من الله كتاب يبكي كان لو الي بكتك إلٍف * لطول أح
والّسور

ّ له ليس واليتام الرامل أبو وطر ول هّم مراعاتهم * إل

ٌد للهاربين ّطلٍع غير مصا ٌع جناٌب * وللعفاة م خضر ممر

زمر أبوابه على حّي * وكّل معملٌة العيس إليه أفٍق كّل من

أوس قصصال كما الخائفون، فيه يتحصن الجبل المصاد: رأس
حجر: الطويل بن
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ّنهم الكعاب الخوف أبرز إذا ٌد فإ إليهم يأوي لمن * مصا
ومعقل

ٌع ّي ّذحل يفوت ل مش ّناس * وأكرم صولته ال ًا ال حين عفو
يقتدر

ّق لغير يزدهيه ل ّ تناجيه * ول منطقه الح ّتقى إل الفكر بال

ّيام زلل على ثبٌت ٌع ال ّنائبات مضطل ّدهر لصعب * بال ال
مقتسر

ّطرف يروق الجفوني سامي ّناس * وأطهر منظره ال ال
ًا يختبر حين غيب

وما يأتي ما الله تقى * وفي ينطقه والعلم يصمته الحلم
يذر

ًا هّمته تسم لم ّ شرٍف إلى يوم له يسمو بما حباه * إل
ّظفر ال

ّ يعطيك * وليس نائله فضل من المنى فوق يعطيك وهو إل
معتذر

ًا معروفه يزيد محتقر منه لديه الجسيم * أّن ويرفعه كبر

ّ * وليس يكسبه الحمد لغير يسعى وليس المعروف من إل
ّدخر ي

ٌع الباع رحيب الّضمير عّف والسلم الله * لحرمة مضطل
منتصر

ّناس يده ندى من فّج كّل في انفّك ما ّي * لل جودان: محو
ومنتظر

ٍة عن هاب لو ٍة أو عّز ّية * من قدٌر نجد ًا البر هابك خلق
القدر

ٍة من يخل * لم كما البلد أطراف فقدك ليبك أسديتها نعم
قطر
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إلى أوٍب كّل * من ضّمهم الّشعث المرملون وليبكك
الّسفر أبياتك

ًا تزجي هدمين وذات ًا دردق حباها الّرئال * مثل قزم
والكبر البؤس

ّدين ويبكك ّدنيا ال والعسار والبحر * والبّر لرعيهما وال
واليسر

ٍم عترة كفلت ٍة أقوا ّدهم * عثمان مهاجر ّدهم أو ج عمر ج

ًا آويت وقد نصرت وقد ٍم * أبناء محتسب وهم آووا هم قو
نصروا

ٍة رّب يا الّشعر له مبيّض وهو * أيتمته ومكتهٍل منهم أرمل

ًا كان جميٍع شمل لله ٍد ليوم * أضحى ملتئم وهو سعي
منتشر

ًا الرض ظهر لفقدك أمسى الكآبة * بادي مختشع
الحفر بك واختالت

ٌو أحياك ّنوال * عفا وإخوته ولوله عمر خبر له يسمع فلم ال

الّسمع بحيث يراه * كّل رشدهم فانقاد طوعه ألهمتهم
والبصر

ّنهم الّزهر النجم حوته الّسماء * بدر بينهم وهو كنفاه كأ

قمر بدا منهم قمٌر خبا * إذا نورهم الرض نور قتيبة بنو

ّيام تشاكهت إذا ّيامك * أبان واشتبهت ال ّتحجيل أ والغرر ال

ّ مكرمًة أبقيت فما ثويت إّما ّفيك * إل والثر العين منها بك

ّليالي إّن ّيام ال والبكر الصال بآلئك * أثنت نطقت لو وال

ّندى كان ًا الحول شهور في ال ّية * بين مقتسم فاغتال البر
ّندى صفر ال
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ًا سعيد قال: وكان ًا الخير، لطرق عامر اليتصصام علصصى عصصواد
حسصصن والنصصصار.ً وكصصان المهصصاجرين أبنصصاء وعلى والرامل،

ًا بنيه من يقدم وكان العزاء، ًا عمر له ابن موت فأتاه وسلم
ميتصصة وكصصانت بحضرته، سلم مات يوم في العباس له يقال

رجصصاء بن الحسن فذكر الخوارج، بها قتله بكرمان، العباس
عنهمصصا، ليعصصزوه الضصصحاك أبي بن رجاء مع عليه دخلوا أنهم

القصصصة يعصصرف لصصم مصصن شهده لو ما العزاء من عنده فرأوا
المعزي.ً أنه لظن

ًا أن سصصلم بصصن سصصعيد بصصن لموسى ابن وحدثني كصصان سصصعيد
فحصصدثهم سصصلم، مصصوت عقصصب فصصي الطعصصام على قوم عنده
ًا سلم ابني بهذا يده: حدثني في واللقمة لهم، قال ثم حديث
فيه.ً في اللقمة وضع الله.ً ثم رحمه

فيه: الصمد عبد وقال

ٍر يتم بعد نعشته طفٍل رّب الخفيف عدم بعد أغنيته * وفقي

ّلما سلم بن سعيد عن الله * رضي نادى الحوادث عّضت ك

سلم: الطويل بن سعيد بن عمرو يرثي الصمد عبد وقال
ًا هريقا ٌة أنفدت إن دم الّرزء أّن الّصبر * أبى تجري عبر

الّصبر عن جّل

فقد السى * وفرط البكا حّسن قد عينّي تجمدا ول
ّيب القبر في المغ

ًا لست أن بالبّث ليغركما ًا الّصبر * من واقف ٍو بعد يوم عمر
عذر على

ٌة الله يد من وسقيا سلٌم ٍد * على ثّر ٍة باٍل جس قفر بلّماع

ًا الرواح فوقه جرت حين حسرى كّن * وقد لجريه أمن
تجري كما يجري
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ّلى ّندى تو ّتقى والحلم والبأس ال بعد منها يبق * فلم وال
ٍر ّذكر وسوى عم ال

ّيام تطوه فإن على تبيد ل منه * صنائع بعده تطو ل ال
ّنشر ال

ّ تلق ل تلقه متى ًا إل ّنع مبتذل العرض مصون * حماه، مم
الوفر

ّي ّفيه ل محّل وأ بحر ول بّر أرض من أهله * على نعمٌة لك

ّ حالن اختلفت وما ّلتي * ركوب رأيته إل هيوب تسبي ا
ّلتي تزري ا

ّتبر الوراق تكن ومن يرغب الحمد غير كان * فما ذخره وال
ذخر في

ّنى الجود حالتيه كل ّيام دول * به تصّرفت أ العسر في ال
واليسر

ًا عدمت وما ّفيه يوم إلى عواٌن منها له * تضاف أنعٌم لك
بكر

ّ انتسبت وما ّ نطقت * وما صنيعٌة إليه إل ألسن به إل
الفخر

ًا يرى ًا غبن ًا يكسب ولم * عليه وليلًة يمّر يوم من طريق
الّشكر

ّ به * وليس اجتلئه عند البصار له تغّض كبر من الجللة إل

ّتقّي جهر جهره ترى أتقى الّسّر اختبرت ما * إذا وسّره ال
الجهر من

ٍم من يصح ولم الحمد اكتساب * بغير ليلًة يمس ولم يو
الفكر مشتغل

ّناس تعّم وكانت ّفه نعماء ال بالمصيبة عليه * فعّموا ك
والجر
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ًا البلد أقطار تناعاه ًا تبكيه * لمصرعه تفّجع قطر إلى قطر

ًا الرض بطن تباشر وهي عليه * وأضحت بقربه أنس
ّظهر خاشعة ال

ّ الرض تسقى تك ولم سبل أقطارها جفا ما * إذا بسيبه إل
القطر

ًا نشأت إذا ّفيه يوم من فّج كّل في الغنى * أديل مزنٌة لك
القفر

ّلذي الله جبل هوى ً كان ا ًا معقل ً الله، لدين * وعّز على ذل
الكفر

ّنسر وبين * إليك تغلغلت كيف الحتف ليدي عجبت بيتك ال
ّنسر وال

ٍر بالمغضي كنت وما ّيٍن * ول القذى على لده للحادثات ل
القسر على

ٍء عن الحمام العّز دفع ولو ًا نال * لما امري للحمام عمر
ظفر شبا

ّفه طوع الّردى أسباب تك ألم يريش ما لصرفي * تبين ك
يبري وما

بالفتح معقودان * لواءان أمامه سار الّروع داعي صاح إذا
ّنصر وال

ّية بأسه عزم العدى آجال يقّسم ٍة بيٍض * بهند ّي ّط سمر وخ

ّ ذّب وما ّدين حمى عن إل ّ الله خيل قاد * ول سيفه ال إل
ثغر إلى

كان ما قرى * فأضحى سلمه أعداء الحتف يقري كان وقد
يقري أعداءه

ّلى ٍو أبو تو ٌو لنا فقلنا عمر غيبوبة البدر طلوع * كفانا عمر
البدر
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ٍو أبو وكان ًا عمر ٍو، حياته معاد أبو مات مات فلّما * بعمر
ٍو عمر

ّنا ّدهر نحذر عليه وك من عليه يخشى ما يبق * فلم وحده ال
ّدهر ال

ّون ّلذي * يلقي بعده عاش من أّن وجدي وه وإن لقى ا
ّد العمر في م

ّون ّنني وجدي وه ًا أرى ل أ ّناس * من أمرء ّ ال مغٍض وهو إل
وتر على

ّليالي رمتنا ّدنيا، بك * حمدنا ما بعد عمرو يا فيك ال ال
ّظهر بقاصمة ال

ّق أمت فإن حييت ما شكري سأجزيك ًء * أب يبقى فيك ثنا
الحشر إلى

ّلدي دون فيك حزني وأوثر ٍء ل دمٍع * وإسبال تج ول بكي
نزر

سصصليمان بن الجنوب أبي بن مروان العباس: وكان أبو قال
ًا حفصة أبي بن يحيى بن المهصصدي لصصدن مصصن للخلفصصاء مداح

خلفتصصه.ً وكصصان يبلصصغ ولصصم عهصصد، ولصصي محمصصد قصصام أن إلصصى
ًا ًا مطبوع الغماض قليل المعاني، صحيح شعره، في خطيب

يقول: ذلك فأكثر.ً وفي المهدي وأعطاه الكلم، صلب

ّدقت البسيط ّني ومنتجٍع مأموٍل خير يا ص ما بأضعاف * ظ
أحتسب كنت قد

ًا تسعين أعطيت ًا متبعها غير ألف ّن ّناٍن ولست * م لما بم
تهب

ًا عليه جزع المهدي مات فلما ًا، جزع بأشصصعار ورثصصاه شصصديد
قوله: منها اخترنا
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ّلدت لو الكامل ٍد المام بعد خ فرحت لما * نفسي محّم
بقائها بطول

ّيه: ليت أتاه لّما قائٍل كم ّليالي نع بفنائها آذنت ال

ًا أصبح غداة البلد إّن كصفائها جبالها تعود * كادت ثاوي

ّكًة فقده المسامع ترك ّنفوس * وشجا مست دون وحال ال
عزائها

ّنفوس شاغبت فاليوم ٌة ال ّنار حرار ًة * كال على موصد
أحشائها

ّبما البلد أظلمت واليوم ظلمائها دجى بغّرته * كشفت ور

ًا الرامل أصبحت واليوم ّله بطول ظلمت وما * تدعو و
شقائها

أذرائها في وتعيش * بفنائه شتت إذا الّشتاء من تعوذ كانت

ّكة * كحمام حجراته لدى آمنًة وتبيت ًا م ّطن وظبائها ق

ٍد المام على البكاء أفنى فأستعدت العيون * ماء محّم
بدمائها

ّكة ببطن استنار لّما ّتراب * حّن هلكه م بطحائها من إليه ال

ًا به كسيت إذ الرض بطون فرحت ظلماتها جل * نور
بجلئها

ّيها زين غاب * إذ ظهورها المؤمنين أمير وبكت عش
وضحائها

ٍة خلفة خلفته كانت ّتى رحم ّيامه مضت * ح لمضائها أ

ٍم من مّر ما ٍة عليه يو ّ وليل ّفق * إل ّفه تد بعطائها ك

ّوى ّظماء ر ًا ال ًا بوادي ًا وغوادي ّندى بأرشية * عفو ودلئها ال

من بسيفه المراض * وشفى وبعرفه بعدله الّصحاح عّم
دائها
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ًا * سبعون سيبه فواضل من جناحي وصلت راشني ألف
بحبائها

ًا المديح له فلتبعّن ّي على * يبقى مراثي ثنائها حسن المهد

لجزائها ببالغ ولست * عندي عرفه أيادي لجزيه أثني

ًا قصوره رأيت إذا الحياة أقلي طول بعد خواشع * غبر
بهائها

ّلًة وقبابه عّريت قد وجياده لخلئها عرصاتها * مخت

صباحها عند * تبكيه فأصبحت الجياد مشّرفها فقدت
ومسائها

ّد * وحجورهّن ذواهٌل الحجور عن ففحولهّن أفلئها عن تص

ّظمإ على سقيت على يعرضها كان * من لفقدها القراح ال
أسمائها

وشتائها قيظها في * وغبوقها صبوحها والحليب تراها ولقد

ًا ترى * ولقد غلمانها ركوبها لترك قلعت أقرائها على ثبت

سرج.ً على يستقر ل القلع: الذي

دون فحال القتام * رهج لفقده النهار شمس عل من يا
ضيائها

أصدائها على فاضلٌة * لصداك وحديثها قديمها القبور إّن

ٌة ما ًا وأكرم أسنى حفر ٍة * من ساكن في حدروك حفر
أرجائها

ّ ّلتي إل ٌد النبّي أمسى ا سنائها فضل لتلك فإّن * فيها محّم

دون فحال المنون * ريب غالها نفسك قبل نفسي ليت يا
ثوائها

ّنهار بقي ما وبقيت ٍة ال بكائها طول عليك تمّل إن * ما لّم
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ّية بسيرتك فجعت من الماضين * أنسيتها بعدما الّرع
خلفائها

ّكٍل الحقوق، * حرم حافٍظ رؤوٍف كنفي ألبستها بأدائها مو

ّنما ذراه في اليتامى يمشي آبائها إلى بها المبيت * يأوي كأ

ّنا لدبرت الخطوب الكافي أبنك لول ّية * ع عيشنا بق
برخائها

محمد المير إلى وهب بن الحسن العباس: كتب أبو قال
الله مصيبة: بسم عن يعزيه طاهر بن الله عبد ابن

ًا المير بقاء الله أطال الرحيم، الرحمن غير مسرور
كلها أحواله في ووفقه مسلوب، غير، ومعطًى محزون،

المثوبة.ً أفظعني عنده ويستحق النعمة، به يستديم لما
هذه من فداءه الله جعلني بالمير رأيت ما المير الله أعز

وفر لما بالرزايا، منها بالنعم أشبه تكون كادت التي الرزية
في له وبقى ثوابها، من الله أيده للمير الله، شاء إن الله،

في الله مد المير حياة بعدها.ً فإن من الله حاطه نفسه
للدين الله جعل الذي بعد تأميله، وذوي لهله حياة عمره

مكانه جيل من وللمة بسلمته، والعز النس من والخلفة
بحسن وتوله نقصه ول للمير، الله ووفر وموضعه،
ًا أراه ول والحياطة، عنه المدافعة ول نفس في سوء

فيها ينظر أبيات المير فداء جعلت وهذه بقدرته حميم،
قل الكامل الله: مجزوء شاء إن نشاطه عند الله أيده

ّدهور على للمجير ّد ذي * ومقيل ال العثور الج

ّغر ولمن الكبير الخطب * مستعظم كبره يص

ّتى الّصغير حال في منه * لة الجل بعد يرى ح

ًا قد أجّل المير إّن المور ملّمات في * ر

عشير أو إلٍف * لفراق دموعه تفيض أن من
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ًا يكون بل ل، ّلم القدير الملك * لحكومة مس

ّثه الّضمير بإخلص * عنه الّرضى منه ويب

ًا * طى فيع البلوى في والّصبر الّصبور أجر وافي

ّنعمى في والّشكر للّشكور يضاعف ما * نم يغ ال

الحبور رتب منتهى * في عمره ينسئ فالله

المير عين بكت فل * ن العيو غزر بكت وإذا

ًة تبيت بل ل ًا قرير الّسرور برد على * أبد

والفتور الكآبة من * ك رآ مذ بعبدك ماذا

ٌد ّنشور يوم إلى * مته نع ولّي يراك عب ال

الكسير ذاك عظمه * من وهى ما جابر ويراك

ًا، ويجّن ّد الخبير به العليم * عند خبره و

تمصصام أبا أوس بن حبيب يقدم وهب بن الحسن قال: وكان
ًا الطائي ًا الشصعر فصي لصه يصرى ول فيصه، يتجصاوز تقصديم د ن

ًا ً قديم فرثصصاه بالموصصصل مصصوته خبر حديث.ً فأتاه عن فضل
السصصهولة فصصي مصصذهبه وتصصرك طريقه، مثل فيه سلك بشعر

فقال: الكتاب وألفاظ والبيان

له ينتحبن * سحائب الغريبا القبر بالموصل سقى الوافر
نحيبا

ّللنه إذا شعيبا تتبعها المزن * شعيب فيه أطلقن ظ

البعير.ً يحملها التي الشعيب: المزادة

ّطمت ًا لها البروق ول ّققت خدود جيوبا لها الّرعود * وش

ًا يحوي القبر ذاك تراب فإّن حبيبا لي يدعى كان * حبيب

ًا ًا لبيب ًا شاعر ّلى في الّرأي * أصيل أديبا فطن أريبا الج

ّواك شاهدته إذا ّقًة * يسّرك مّما ر وطيبا منه ر
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ٍم أبا ّطائّي تّما ّنا ال العجيبا العجب بعدك * لقينا إ

ًا منك فقدنا ّدنيا مدى له * نصيب نرانا ل علق ضريبا ال

ًا وكنت ّد * ضمير إلينا يدني لنا أخ ّنسب الو القريبا وال

ًا علينا تطوى مذحٌج وكانت شعوبا تنشرنا ثّم * جميع

ّكرت بنت فلّما ّليالي ن ّدار * قريب ال الغريبا والقصى ال

ّدهر وأبدى ًا صفحتيه أقبح ال ًا * ووجه ًا كالح قطوبا جهم

ٍة * وأحر، فيه الموت يطيب بأن فأحر ّ بعيش تطيبا أل

بنيه: يرثي العتبي الرحمن عبد أبو وقال

ّدهر يزجر أما المتقارب ّنا ال ّقي المنونا ع ويفني البنات * يب
البنينا

ٍة بل علّي وأنحت غصونا غصوني فوق تبق * فلم رحم

ٍة أبا وكنت ّت الحاسدينا أعين فقؤوا * وقد كالبدور س

ّدراهم * كمّر المنون حادثات على فمّروا ّناقدينا ال بال

ملحدينا إلى ذاك * وألقين صارٍخ إلى ذاك فألقين

ّتى * ن الّزما دأب ذلك زال فما أجمعينا أماتهم ح

ّتى ّدموع أتعبوا * وقد حّسادهم لي بكى وح العيونا بال

ٍء حادٍث من وحسبك راحمينا له حاسديه * ترى بامري

ينقلونا بطنها إلى * فصاروا ظهرها على بنّي رأيت

ّدده * فحزني الّسنين مّر يسليه كان فمن الّسنونا لي تج

فيهم: وقال

ّتًة يا الكامل تحت * لخدودهم البلى حفر أودعتهم س
وساد الجبوب

)128(



ًا بعضها يصافح أن جفوني منعوا قربن وإن فهّن * بعض
بعاد

ًا بيٍت عماد بقيت لّما الوتاد أطنابه أسلمت * قد مفرد

ٍة ذا أسعدت عيٌن تبق لم ّ عبر ّتى بكت * إل الحّساد بكى ح

ّتون بعدها خمٍس بعد أرّجي ماذا الميلد? لي أكملها * س

ٌد الّزمان من علّي وسطت ّيب الجميع * فّل بها ي الولد وغ

أخته: يرثي وقال

ٍد بأّم صبري خانني لقد الطويل ّ لي يبق * فلم محّم إل
ّتأّسف جهدي من ال

ّنٌة=ٌمن تحته صدري أّن ?سوى على تبقي ما الحزن مستك
ّني الجلد الّرجل ّلذي اليوم مذ وإ ابنة * عن به أطق لم ا

ًا أّمي وعد لعلى مدفع

المهلب: بن حبيب بن عباد بن محمد يرثي وقال

ّني آنست إن محّمد الطويل أوحشت لقد * بقرٍب جانبا م
جانبا بالبعد

ّنها المصائب فيك عظمت وقد ّغر إ سواك في عندي * تص
المصائبا

ّدم عّمن به سلوت ّد بعده أصفي * وآليت قبله تق صاحبا الو

ّنها المروءة أخلق ستبكيك ّيبٌة إ غائبا عنهّن دمت ما * مغ

ًا وكان سليمان، ابنه يرثي وقال ولده: من نفيس

ّلذي والله سليمان الطويل ما عليٌل * لقلبي عبده أنا ا
حزين بقيت

ّدهر بدينه فاقتضاك دهٌر تقاضاك علّي نفسي في * ولل
ديون
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ّدماء بحزٍن * وجادت جفونها شمل كنت عيوٌن فقّرت بال
عيون

ٍر على فليس ٍه، عدا إذا مجيٌر ده ٌق ول * بكر معين عليه خل

ّفي دفنت نفسها من دافٌن * لها فأصبحت نفسي بعض بك
ودفين

ّله ٍر * وأحر حوى ما ولله أعطى ما فل سيكون كائٍن بأم

ّدنيا فجعة فيا ّيان بعده شبت بمن ال به مضنوٌن * فس
وضنين

ًا يرثي وقال القاسم: الطويل بن عيسى له يقال له صديق
ٍم بن عيسى يبك لم من عين بكت ٍة قاس ّتى * بأربع تجّف ح

نواظره

دونه يحامي من * له يكن فلم أقربوه عنه غاب فتًى
ويؤازره

الخراب يشكو * فباطنه موته بعد له ربٍع على مررت
وظاهره

عامره أهله: مات عن * لسائلها لفقده تقول مغانيه تكاد

أصفيه كنت * ومن بعده والعيش الخوان على سلٌم
وأعاشره الهوى

ّني الهّم يسلي كان ومن بأمري ضاقت إذا * إلّي حديثه ع
مصادره

ٍء عن أسل فإن ٌة عنه فما شي ّيعه * ومهما سلو ّني أض فإ
ذاكره

ًة ولده آخر في مات عمرو أبا يكنى له ابن في وقال قصصصيد
البيات: هذه منها اخترت يطيلها،

ّيرت بي العداء شمت لقد الطويل بعد أراها * عيوٌن وتغ
عمرو أبي موت

)130(



ّدهر علّي تجّرا ّيا كان * ولو فقدته لّما ال على لجترأت ح
ّدهر ال

ّكان بكم وأعطينا * فديتم الفدى يقبل لو الرض بطن أس
ّظهر ساكني ال

ًا فيها ثوى * عليها من وليت عليها فيها من ليت فيا مقيم
الحشر إلى

ثكٍل على * فثكٌل غيرهم الموت يعرف لم كأن فماتوا
قبر إلى وقبٌر

بصصن نصصصر القاسصصم أبصصا يرثصصي الخزاعي علي بن دعبل وقال
حمزة:

ّتسعت ما الرض ملء خزاعة كانت البسيط مّر * فقّص ا
ّليالي حواشيها من ال

ّثاوي القاسم أبو هذا ٍة ال من عليه الّرياح * تسفي ببلقع
سوافيها

ّبت ًا تكون * وقد به هبوب ل أن علمت وقد ه إذ حسير
يجاريها

ًى أضحى ّيام سالف في * وكان به نزلن إذ للمنايا قر ال
يقريها

منصور: بن محمد يرثي السلمي عمرو بن أشجع وقال

أنعى من مثل * ما الجود إلى الجود فتى أنعى السريع
بموجود

ًا معروفه أصبح فتًى أنعى والّسود البيض في * منتسب

ًا أعلهم الفتيان إلى أنعى بتمجيد وأولهم * كعب

ٍر ابن أنعى ٍد إلى منصو ّي ٍد س ّي برعديد ليس * وأ
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ٍة على يسعى وأشعٍث ّطير فراخ * مثل صبي مجهود ال

ٍم القرى عليه أعيا وطارٍق ّد في * ومسل مصفود الق

ّثرى مّص فتًى أنعى ّية بعده ال العود من الماء * بق

بمسدود ليس * جانبها ثلمًة به المجد وانثلم

البيد ذرى بين ما * يمل ومعروفه كان فتًى أنعى

ملحود بطن في جمعا * قد تساميهما بعد فأصبحا

ّندى عثرات تخشى اليوم الجود على البخل * وعدوة ال

ّلتي العيس راكب يا القراديد أعناق بين * ما تختطي ا

المجاهيد حاجات * امن الّض الفتى البردان بباب إّن

ّنع من بتصريد العيش رغد * من مضى لّما المسكين ق

ًا سائله يكن لم من المواعيد بأذناب * منه ممسك

ّدنيا في خير ل المودي الفتى دون * أبوابها أغلقت وقد ال

بالمقاليد فتاها * مضى فقد عليها البّخل ليرتج

ًا أورده ّثأى عظيم حوض محمود غير يوٌم المجد * في ال

ٍة إلى يسعى فتًى كّل ّد معدود خّط قد أجٍل * من م

ّيامه الّشعر سينطبق معقود غير لساٍن * على بأ

أخدود بطن في * أعلمه أصبحت قد المجد أّن كفاك

ٍم أو بدمٍع جودي بمجلود عذت ل عين * يا جودي د

ٍد فكّل مفقود غير تغالى * وإن جنبه إلى مفقو

الجلميد تحت * طلبتما من إّن قومهما وافدي يا

ٌد ضّمه وقد الجود طلبتما ملحود جوف في * محّم

بمردود فات ما * وليس معروفه بالموت فاتكما

ًا يا ًا مفتوتًة للموت عضد بمعضود ليس * وساعد
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الّصناديد في المنايا * قرع وأكباهما زنديه أوهن

ّد ًا * أمس بال كان الذي الّركن ذا وه مهدود غير عماد

وأشعار وتعاز مواعظ ?باب

يخاف جملًة المحدثين أشعار من أملينا قد العباس أبو قال
معنصصى به يقصد كان وإن هذا كتابنا الملل.ً وإنما مثلها على
منصصه.ً آخصصر إلصصى المعنصصى ذلصصك من شيء يخرجه فإنما واحد
ًا.ً وهصصذا يخالف باب فكأنه وأشصصعار وتعصصاز مصصواعظ بصصاب باب
به.ً موصولة ذلك، في داخلة

ًا أملينا كنا وقد رجلصصه، قطصصع فصصي الزبير بن عروة عن أخبار
يتصل مما نذكره الذي إياه.ً وهذا دابة بضرب ابنه ومصاب

بصصن محمصصد يرثصصي يسصصار بصصن إسصصماعيل أخباره: قال بجملة
عروة:

ًا رامت عرسي تلك الخفيف فما * وجفتني فراقي سفاه
عناقي تريد

ّنما زعمت ّني * ل الما مع هلكي أ إملقي محالفي وأ

ّيًة وتناست ّتراقي فويق مهجتي * أشخصت بدمشٍق رز ال

ًا عروة ابن إلى ندعى يوم الّرجال أيدي * فوق نعش
والعناق

ًا ّث ٌق به مستح ّثهم إن وما * ر القب إلى سيا سياق من يح

ٍم ّنوا فلما ربٍخ بمقا براق ثّم وليس وارتقوا * شخصه أج

عليه.ً يستقر ل كان ربخ: إذا مكان

ّليت ثّم ًا و ٍد * قرب شجاني قد موجع تلق وبعد به عه

ًا عليه للحتوف كنت ولقد إشفاقي أعاذه لو * مشفق

ّد ل الموت فإذا راق لرقية ول * لحريٍص بحرٍص ير
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ًا=ٌفي نويرة كابني ?وغنينا ٍء يوم ٍة رخا ّذ ّتفاق ول صرنا ثّم وا
ٍة ٍد ذات لفرق لفراق مصيره حّي * كّل بع

ًا وقال يرثيه: أيض

ّلى الكامل ٍء على الله ص ّد في * بالّشام فارقته أمري ح
الملحد الّضريح

ّوأته ّي ب ٍة دار بيد ّلة * نائي مقام ّو?د مزار عن المح الع

ًا محّمد يا تركتك ولئن وتغتدي الكرام مع تروح * لبما ثاوي

البعد والمزار الماعز * لسفى أسلمته وقد أعوله وغبرت

ّنك * شهدوا منًى من المنازل لدى الوفود وأرى غائٌب وإ
تشهد لم

ّنه عروة ابن أعني ّدني قد إ ًة عروة ابن * فقد ه ّد لم ه
تقصد

ٍة رهن والمرء ّي ّد * ل لها يدعى من رداء من أسرع ب
المرتدي

دون وحيل العزاء * غلب أريده العزاء إلى ذهبت وإذا
ّلدي تج

ّتعّزي غلب ّنني ال ّو * لبس لفراقه أ الربد جلد علّي العد

منصصه حفصصظ بشصصعر يرثيصصه فقصصال له ابن ومات البعيث وقال
ًا: بيت استحسان

ّني فصادف الطويل يذهب ولم * شراٌب يسيغها ل غّصًة م
العسل مرارتها

قصصال: عميصصر بن الملك عبد عن حمزة بن مخلد عن وأخبرنا
بكصصر أبصصي ابنصصة أسصصماء أمصصه، علصصى الزبير ابن الله عبد دخل

النصصاس، خذلني قد أمه، فقال: يا عنهما الله رضي الصديق
صصصبر مصصن أكصصثر المنصصع من عنده ليس من إل معي يبق فلم
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رأيصصك? قصصالت: يصصا أردت.ً فمصصا مصصا يعطونني والقوم ساعة،
وإليصصه حق، على أنك تعلم كنت إن بنفسك، أعلم أنت بني،

مصصن أميصصة بنصصي غلمصصان تمكصصن ول حقك، على فامض تدعو،
الظصصن لحسصصن وإنصصي رأيي، هذا الله، نفسك.ً فقال: وفقك

لصصم ابنصصك فصصإن علصصي، جزعصصك يشصصتد فل هلكصصت فإن بربي،
ً ول دنية، إتيان يتعمد ولصصم بغصصدر، يسصصع ولصصم بفاحشة، عمل

ربصصه.ً رضصصى مصصن عنصصده آثصصر شصصيء يكن ولم حكم، في يجر
بي.ً ولكصصن أعلم لنفسي.ً أنت تزكيًة هذا أقول ل إني اللهم
عني.ً لتسلو أقوله

يتمثل: وهو الشام أهل على فحمل خرج أنه ويروى

ٍة الحياة بمبتاع فلست الطويل ّب خشية من مرتٍق * ول بس
ّلما الموت س

تعالى: الله رحمه وقال

ّدرع تبكيني فل مّت إن أّم يا الرجز تنجيني ل والبيضة * ال

دوني أّن العبد علم * قد يأتيني إذا الله قدر من

ًا ًا الجون المخاض كإيزاغ ضرب يميني عاوني شمالي * إيه

ّنما فبيني صحبتي كرهت فإن بالّضنين يضّن * فإ

ابنصصه جبير بن سعيد قال: رأى عيينة بن سفيان عن وتحدث
أسصصر شيء وما علي، الخلق أعز فقال: هذا بالبيت يطوف

ميزاني.ً في يكون أن من إلي

حصصزن بصصن القلخ قصصال: جصصزع حفصصص بصصن عامر عن وأخبرنا
فقال: جحناء أخيه على

ًا، يزل ل كجحناء يرزأ من أعاذل الطويل ويزهد * حزين
العواقب في بعده

شاغب أبلخ كّل عنهم * ويدفع بينهم يجمع كان أناٍس ثمال

ضمرة: بن ضمرة البلخ: المتكبر.ً وقال
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ّي المتقارب ٍة لست ماو المعدم على جاد * أبلخ برعديد

فشصصكا له، ابن على رجل دينار: جزع بن الحسن عن وقال
كان الحسن: هل له فقال الحسن أبي بن الحسن إلى ذلك
مصصن أكصصثر عنصصي غبته كانت عنك? قال: نعم يغيب هذا ابنك

ًا، قال: فأنزله حضوره الجصصر غيبصصًة، عنصصك يغب لم فإنه غائب
الغيبة.ً هذه من أعظم فيها، لك

ًا قال: فأنزله أنه السناد هذا غير ومن إن فصصإنه عنصصك، غائبصص
هصصونت قصصد سصصعيد، أبصصا عليه.ً قال: يا قدمت عليك يقدم لم

ابني.ً على وجدي من

عصصن مجالصصد عصصن الهمصصداني إسصصماعيل أبصصي عصصن وأخصصبرني
ولصصم بموته، أحد يشعر فلم لشريح ابن قال: مات الشعبي

ابنصصه عصصن يسصصألونه شصصريح إلصصى قوم فغدا أحد، عليه يصرخ
سصصكن أميصصة? قصصال: قصصد أبصصا يصصا مريضك أصبح فقالوا: كيف

منصصه أسصصكن اشصصتكى منصصذ كصصان ومصصا أهلصصه، ورجصصاه علصصزه،
الساعة.ً

القلق.ً والعلز: شدة

كليب: بني وقال: أحد

ً رأيت وإن البسيط ًا ظلت سهيل ّنني مكتئب راقٌب * كأ
ّنجم علز أو لل

فوضصصع رجصصل قصصال: احتضصصر يزيصصد بصصن عمرو أبي عن وأخبر
قطصصرة فقطصصرت أخيصصه عيصصن فدمعت أخيه، حجر في رأسه

فنظصصر غشصصيته، مصصن فأفصصاق المريصصض، خد على دموعه من
فقال: الطويل يبكي أخيه إلى

ّيين ّنا أخ ّدهر فّرق ك يأمن ومن القصى المد * إلى بيننا ال
ّدهرا? ال
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قصصال: كتصصب حرب بن محمد عن غياث بن عمر عن وتحدث
بعصصد.ً يعزيصصه: أمصصا الخلفصصاء بعصصض إلى يحيى أبي بن إبراهيم

عظم من منه، أخذ فيما عليه الله حق عرف من أولى فإن
الماضصصي أن لصصه.ً واعلصصم أبقى فيما عنده وعز جل الله حق

وأن فيصصك، المصصأجور هو بعدك الباقي وأن لك، الباقي قبلك
عنصصدهم النعمصصة مصصن أعظصصم به يصابون فيما الصابرين أجر
منه.ً يعافون فيما

ًا رجل غياث: عزى بن عمر وقال فقال: نصراني فيهم قوم
فارغب الجاهل فيه زهد ما إلى انظر ولكن يعزيك، ل مثلي
فيه.ً

ًا أن سليمان بن معتمر الصمعي: حدثني قال مصصات، له أخ
نصصومي، فصصي أراه أن وجصصل عصصز الله إلى أرغب قال: فكنت

ينضصصو الحصصزن فقال: إن الحبحاب بن لشعيب ذلك فذكرت
قتله.ً آدم ابن على بقي ولو الثوب، صبغ ينضو كما آدم عن

يقصصول: نعصصي المحصصدثين بعصصض الصصصمعي: سصصمعت وقصصال
لم فكأنه ثور بن شقيق أخيه إلى السدوسي ثور بن مجزأة

أحصصد إليصصك نعصصاه البريصصد: هصصل صصصاحب له فقال فيه، ذلك ير
سنموت.ً كلنا أنا ذكره جل الله خبرنا قد قال: نعم، قبلي

عبصصد بصصن مطرف بن الله عبد امرأة الصمعي: ماتت وقال
ذلصصك، فصصي لصصه فقصصالوا حلصصًة، ولبس فتبخر الشخير، بن الله

للمصيبة.ً أستكين أن فقال: أكره

العزيصصز: إن عبصصد بصصن سصصعيد عن المدائني الحسن أبو وقال
شصصراحيل، لصصه يقصصال صصصديق لصصه كان الملك عبد بن مسلمة
فلمصصا قصصبره ودخصصل عليصصه فصصصلى وخرج عليه فجزع فمات،

فعزاه، العلى، عبد بن الله عبد وفيهم المعزون، أناه خرج
وقال: مسلمة فبكى

ّون الطويل ّنني شراحيل على وجدي وه شئت * إذا أ
ًا لقيت صاحبه مات أمرء
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أن خلصصف، بصصن الوليصصد أبي، الوليد: حدثني بن القاسم وقال
إلصصى خارجصصة بصصن أسصصماء بصصن مالك أوفد يوسف بن الحجاج

داره، في صوارخ فسمع عليه فدخل مروان بن الملك عبد
عبصصد لصصه المصصؤمنين? فقصصال أميصصر يا الصوارخ هذه فقال: ما

لصصه فقصصال الليلصصة، هذه في الملك عبد بن أبان الملك: مات
ظهصصر علصصى مصصا فصصوالله المؤمنين، أمير يا الله مالك: آجرك

اللصصه ول النصصاس علصصى واحصصد مرزئة أعظم بيت أهل الرض
الصصبيت.ً أهصصل منكصصم أنفسصصهم من الباقي بالواحد لهم أكفى

أصحابه.ً على وفضله فاستعاده، كلمه، الملك عبد فأعجب

ًا يستعمل ل الحجاج وكان واستهتاره الشراب لدمانه مالك
أهصصل رجصصل إلي أوفدت الحجاج: إنك إلى الملك عبد فكتب

وأكرمه.ً واستعمله فوله العراق

أن وغيصصره السصصود بصصن عامر عن المدائني الحسن أبو قال
ابنة هند طلق ذهبتا.ً فلما عينيه كأن منامه في رأى الحجاج
مصصات رؤياه.ً فلما تأويل أنها ظن المهلب ابنة وهند أسماء،

من رؤياي تأويل هذا قال أخيه محمد موت وأتاه محمد ابنه
قبل.ً

قصصال: لمصصا الثقفي عمرو بن محمد أبي عن المدائني وأخبر
غسصصلتموه فقصصال: إذا عليصصه جصصزع الحجصصاج بصصن محمصصد مات

فقال: إليه فنظر البيت فدخل به به.ً فأعلموه فآذنوني

عن نابك * وأفتّر مشى من أكمل كنت لّما الن الكامل
القارح شباة

ّلها المروءة فيك وتكاملت الّصالح بالفعال ذلك * وأعنت ك

إليصصه وإنصصا للصصه فقصصال: إنصصا واسصصترجع، اللصصه لصصه: اتصصق فقيصصل
وإنصصا للصصه إنصصا قالوا مصيبة أصابتهم إذا وقرأ: الذين راجعون

وأولئك ورحمة ربهم من صلوات عليهم أولئك راجعون إليه
المهتدون.ً هم
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فقال: جمعٌة، بينهما وكان يوسف بن محّمد موت وأتاه

ّيٍت كّل من الله حياة حسبي الطويل الله بقاء * وحسبي م
هالك كّل من

ّبي الله لقيت ما إذا ًا ر ّنفس نجاة * فإّن مسلم فيما ال
هنالك

وولى مرآة، يديه بين ووضع للمعزين الحجاج وجلس
ما إلى ينظر فكان مجلسه، في وقعد ظهره الناس

الحجاج فعل إلى نظر فلما الفرزدق فدخل يصنعون،
هلك وقد قال: أتضحك منه ذلك الحجاج رأى فلما تبسم،

من ما الحّجاج جزع لئن الطويل يقولك فأنشأ المحمدان
ٍة وأوجعا أجّل لمحزوٍن * تكون مصيب

لّما * جناحيه خيارهم من والمصطفى المصطفى من
ّدعا فارقاه فو

ّلها الرض أيمن أغنى كان أٌخ العراقين أمر أبنه * وأغنى ك
أجمعا

ّطعا * ولو كلهما فارقاه عقاٍب جناحا لتضعضعا غيره من ق

ّيا ّنوائب عند يكن لم * أٌب به سّماهما الله نبّي سم ال
أخضعا

علصصى ويحثصصه يوسصصف بن محمد عن يعزيه الوليد إليه وكتب
عصصن يعزينصصي المصصؤمنين أميصصر إلصصي إليه: كتب فكتب الصبر
بالصصصبر، ويصصأمرني عنصصه، رضصصاه ويصصذكر يوسصصف بصصن محمصصد
المؤمنين?.ً أمير لي الله أبقى وقد أصبر ل وكيف

الحجصصاج قصصال: كصصان حصصبيب بن يونس عن المدائني وتحدث
ًا سمع إذا كصصان وأخصصوه ابنصصه مصصات هدمها.ً فلما دار في نوح

الفرزدق: بشعر يتمثل وكان النوح، يسمع أن يعجبه
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ّ ابنك هل الطويل يرجع * فلن فاصبري الناس بني من إل
المآتم حنين الموتى

ينشصصد زيد أبا قال: سمعت التوزي العباس: حدثني أبو قال
ًا يتمثصصل المآتم.ً وكصصان خنين الحكصصم بصصن ليزيصصد بشصصعر أيضصص

الثقفي:

ٍة تكن تبكه وإن تؤجر تحتسب إن الطويل يحي لم * كباكي
ًا بكاؤها ميت

ّظي شّر ومن ٍم ح ٌء حميمه من مسل قليٌل وأحزاٌن * بكا
جداؤها

علي إلى الحجاج قال: أرسل عوانة عن المدائني وتحدث
ابنك مرثيتك فقال: أنشدني النصاري قيس بن ثابت بن

ّذب يا فأنشده: المنسرح ًا نعى من الله ك * ليس حسن
ثمن نعيه لتكذيب

ّدار في أجول ّد وفي أراك ل ال غبن جوارهم أناٌس * ار ال

سكن أهله من حّي * لكّل خالصتي وكنت خليلي كنت

ّدلتهم ّنهم ليت منك، ب عدن وبينهم وبيني * أمسوا أ

ًا، ابنصصي الحجاج: ارث فقال الحجصصاج: فرثصصاه.ً فقصصال محمصصد
لصصم مصصا ابنصصي علصصى وجصصد قلبي أجود.ً قال: إن ابنك مرثيتك

مصصن أمل له? قال: لم حبك كان ابنك.ً قال: كيف على يجد
كنصصت قال: كذاك إليه اشتقت إل عني يغب ولم إليه، النظر

الفرزدق: محمد.ً وقال بابني أجد

ّني البسيط هلكهما * ومثل عمري يوسٍف ابني على لباٍك إ
ّدين يبكيني لل

ّد ّدهما ميٌت ول حّي ماس ّ مس ّنبيئين بعد من الخلئف * إل ال

ًا: وقال أيض
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ّية إّن الكامل ّية ل الّرز ٍد مثل * فقدان مثلها رز محّم
ومحّمد

عليهما المنون * أخذ منهما المنابر خلت قد ملكان
بالمرصد

الحجصصاج أن وغيصصره عثمصصان بصصن سصصلمة عن المدائني وأخبر
كصصان عقيصصل بنصصي مصصن لرجصصل فقيصصل محمصصد، ابنه على جزع

محمصصد ابنه على الجزع شديد الحجاج ابنه: إن قتل الحجاج
العقيلي: فتمثل يوسف، بن محمد أخيه وفاة أتته وقد

في الغيظ * من محّرٍق غداة ذقنا كما ذوقوا الطويل
ّوب أكبادنا ّتح وال

مصصولى مطيصصر، عصصن أيوب بن إسحاق عن المدائني وتحدث
عن يعزيه الحجاج إلى الملك عبد بن الوليد قال: كتب يزيد
أنصصا التقيصصت الحجصصاج: مصصا إليه فكتب يوسف بن محمد أخيه

ًا، وكذا كذا مذ يوسف بن ومحمد غيبصصة عنصصي غصصاب وما عام
نفترق ل دار في هذه غيبته من أرجى فيها اللقاء لطول أنا،

فيها.ً

بصصن محمصصد ونعصصي الحجاج بن محمد كناسة: مات ابن وقال
محمصصد فقصصال: إن الناس الحجاج فخطب جمعة في يوسف

البصصاقي فكأن جمعة في ماتا يوسف بن ومحمد الحجاج بن
وتصصدال بلصصي، قد ومنكم منا الحي وكأن فني، قد ومنكم منا

ثمارهصصا، مصصن أكلنا كما لحومنا من فتأكل ومنكم منا الرض
كمصصا ولنجصصدنها أنهارهصصا، مصصن شصصربنا كما دمائنا من وتشرب

مصصن هصصم فصصإذا الصصصور فصصي ونفصصخ وتعصصالى تبصصارك اللصصه قال
ينسلون.ً ربهم إلى الجداث

وأتصصاه الحجصصاج بصصن محمصصد مات الحكم: لما بن عوانة وقال
السصصجن فصصي وهصصو أسصصماء ابصصن مالصصك إلصصى بعصصث أخيه نعي

فأنشده: أخاك مرثيتك فقال: أنشدني
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ّليل أقطع الخفيف ًة ال أمسي لقيت قد * ولما ونحيبا زفر
كئيبا

ّدن في بقائك من اليأس أذكر ًا * يا ال ّنا وعهد قريبا ومنك م

لجيبا دعا من داعيك * يسمع ولو للخطوب أدعوك يوم

لجابا.ً النداء أسمعتهما لو والله، قال: وأنا،

مصصن واعيصصًة الحسين بن علي سعد: سمع بن إبراهيم وقال
منزلصصه إلصصى فنهصصض جماعصصة، وعنصصده مجلسصصه في وهو بيته

كصصانت حصصدث له: أمن فقالوا مجلسه إلى خرج ثم فسكتهم
صصصبره.ً مصصن وتعجبصصوا فعزوه لي، ابن الواعية? فقال: نعم،

ونكصصره، نحصصب فيمصصا ذكصصر جل الله نطيع بيت أهل فقال: إنا
واحتسبنا.ً حمدنا مكروه نزل فإذا ونحمده،

أبصي بصصن علصصي دفن العامري: لما قيس بن القاسم أبو قال
تمثصصل عليهصصا، اللصصه صصصلوات فاطمصصة عليه الله رحمة طالب

قبرها: الطويل عند

ًا افتقادي وإّن ٍد بعد واحد ّ على * دليٌل واح خليل يدوم أل

الشعر: هذا وتمام

ّنني فبّت أروى أبا ذكرت ّد كأ وكيل الماضيات المور * بر

الفراق دون الذي * وكّل فرقٌة خليلين من اجتماٍع لكّل
قليل

ًا افتقادي وإّن ٍد بعد واحد ّ على * دليٌل واح خليل يدوم أل

قيس بن للشعث وجهه الله كرم طالب أبي بن علي وقال
فقصصد ابنصصك علصصى تجصصزع إن أشصصعث، لصصه: يصصا ابن عن وعزاه

الخلف.ً يصصا الله ففي تصبر وإن الرحم، منك ذلك استحقت
وإن مأجور، وأنت القدر عليك جرى صبرت إن إنك أشعث،
موزور.ً وأنت القدر عليك جرى جزعت
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عصصزى: إذا يقصصول وجهه الله كرم طالب، أبي بن علي وكان
ثواب ففي تصبروا وإن منكم، ذلك أهل فالرحم تجزعوا إن

أجركم.ً الله المصيبة.ً عظم من خلف الله

ً رجل وعزى أصصصلك، وهصصو أبصصوك فقال: ذهب ابنه عن رجل
وفرعه? أصله بعد الباقي حال فما فرعك، وهو ابنك وذهب
ً رجل وعزى ًا الخصصرة في لك كان فقال: ما رجل خيصصر أجصصر

ًا.ً الدنيا في كان مما لك سرور

ابنصصه: عصصن وعصصزاه سصصلم بصصن لبراهيصصم الهادي موسى وقال
ورحمة?.ً صلة وهو ويحزنك وفتنة، يلية وهو أيسرك

ابنه: عن عزاه لرجل الحسن الله: قال عبد بن سعيد وقال
بحقصصه.ً فل للصصه صصصبر مصصن وعصصده اللصصه علصصى يسصصتوجب إنما

أعظصصم فإنهصصا بصصالجر الفجيعصصة بصصه، أصصصبت مصصا إلصصى تجمصصع،
لك.ً المرزئتين وأنكأ عليك المصيبتين

ورثصصه الصعق بن يزيد هلك المدائني: لما الحسن أبو وقال
يزيد: بنت ليلة فقالت وجفنته قدره يزيد ابن معية

ّنه وهل قيٍس أبا يزيد الطويل ّنك لو تعبيٌر * وعندك تسمع أ
تسمع

ّية صالٍح كّل من جّمعت ما لصبح ّناس يعطي * مع منه ال
ويمنع

ّدهر تأمنّن فل ًا ال ّناس يسوق أن * ول رأيته شيئ ٌد ال عب
ّدع مج

المحاربي: قيس بن سعيد وقال

حولي وهم حسبوا * إذا مالي الّشركاء قسمة أبادر الوافر
قعود

وقالوا:

ّقنا ّثلثان ح ٌد أو لعمري صدقوا * وقد منه ال يزي
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العين وبسهمك * بلى سهمي ذاك في عجوزهم تقول
الشديد

ًا تملكه قبل وكانت تريد كما باليدين * تعنّي جميع

بصصن اللت تيم بني من الجشمية، طلق بنت المحياة وقالت
الصصتي دارهصصا يقتسصصمون العصصصبة وجصصاء السصصلم، فصصي ثعلبة
فقالت: أصواتهم فسمعت لزوجها، كانت

ًة يا السريع ًا دعوتي ما دعو يسمعني لو * بالله عامر
لستجاب

ّلهم دعواهم يسمع لو تالله ّني * لف ٍر ع وناب بظف

ًا وغبروا عنها فرجعوا فقالت: عادوا، ثم حين

ّدلت لقد الطويل ّبة دار ب منهم * موالي بعدهم الح
وتابع ملحقون

ًا أّن فلو منها والتّح دارنا * بكت أهلها فقد أعولت دار
المسامع

ّدار الكامل فقالت: مجزوء عادوا، ثم فمكثوا فرجعوا ال
ٌء * وبكاؤها أهلها تبكي عجيب شي

لها.ً تركوها فيقال: إنهم

أبصصا يكنصصى صصصفوان بصصن لخالصصد ابصصن المصصدائني: تصصوفي قصصال
مصصا كصصان، إن الحصصصين.ً واللصصه أبصصا الله فقال: رحم الحصين
ًا علمته، ً بوالديه، لبر ًا لرحمصصه وصول بصصه يقصصرف ممصصا بعيصصد

الشبان.ً

هصصذا.ً إنصه غيصصر علصصى الخصبر بهصصذا العباس: وحصدثت أبو قال
ًا أنسى فقال: ل نعيم له يقال له ابن توفي ًا.ً وفصصي نعيم أبد

أبصصا يعنصصي الشصصاعر قصصول مصصوته عند ذكرت الخبر: ولقد هذا
الهذلي: خراش
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ً أنسى ل فوالله الطويل ما قوسى * بجانب رزئته قتيل
الرض على مشيت

فقال: سينساه أنه علم ثم

ّنها بلى ّنما الكلوم تعفو إ ما جّل وإن بالدنى * نوكل وإ
يمضي

خصصبر مصصن بلغنا الطاعون: الذي أخبار في الحسن أبو وقال
كجزعهصصم موتاهم على فيه يجزعون ل الناس أن الطاعون

ولما ببعض، بعضهم الناس لتأسي وذلك الطاعون، غير في
فيسصصلو نفسه على يخاف إنسان فكل الخوف، من يدخلهم

والقرابة.ً والهل الولد عن

السصصلم فصصي العظصصام المشصصهورة الطواعين وقال: وكانت
سصصت سصصنة في بالمدائن شيرويه خمسة: طاعون بالعراق

الهجرة.ً من

شصصوال.ً هلصصك فصصي وسصصبعين تسصصع سنة الجارف والطاعون
ًا.ً مصصات سصصبعون يصصوم كصصل في أيام ثلثة في بصصن لنصصس ألفصص

ًا وثمانون ثلثة فيه مالك لعبصصد ويقال: وسصصبعون.ً ومصصات ابن
ًا، أربعصصون بكرة أبي بن الرحمن بصصن اللصصه عبيصصد وهصصرب ابنصص

ًا، ثلثون له مات عمير، الطصصاعون.ً مصصن بهصصم هرب وإنما ابن
عصصامر بصصن لصدقة الطاعون في المازني: مات البراء وقال

قصصد فوجصصدهم فصصدخل، واحصصد، يصصوم فصصي بنين سبعة المازني
ًا، سجوا مسلم.ً مسلم إني فقال: اللهم، جميع

العلء، بصصن المرقع التميمي: هرب الله عبد أبو محمد وقال
ولصصه الطصصاعون، مصصن مناة، زيد بن مالك ابن ربيعة بني أحد
اتوا ابنصا، عشصر اثنصا ًا، فم دفنهم جميعص ي ف سصنام سصفح ف

فقال: فرثاهم

ّدافعين دفنت الوافر ّني الّضيم ال ٍة ع ٍة * برابي سناما مجاور
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ًا ذكرتهم إذا أقول ًء تلك * بنفسي جميع وهاما أصدا

ّقانا فارقونا إذ حمامهم فليت حماما لنا وكان * تل

ًا هلكوا مثلهم أر فلم عاما العام هذا مثل أر * ولم جميع

ينشصصدني ولصصم منهصصا أبيصصات ثلثصصة الرياشصصي قصصال: أنشصصدني
الرابع.ً

المنام في قال: رأيت رجل القاسم: حدثني بن علي وقال
جنصصازة عشصصرة اثنتصصا داري مصصن أخرجت كأنه الطاعون أيام
وحصصدي، وبقيت عشر أحد منا فمات عشر، اثنا وعيالي وأنا

ثصصم الصصدار مصصن فخرجصصت العدة، تمام نفسي: أنا في فقلت
فصصي فطعصصن للسرقة دخل قد لص فإذا إليها غد من رجعت

جنازته.ً فأخرجنا فمات، الدار

ً أن الحسن: بلغني أبو قال ًا الطصصاعون فصصي نبش رجل قصصبر
سصصاعته مصصن فطعصصن ثيصصابه وأخصصذ قصصبره مصصن الميصصت فأخرج
معه.ً والثياب فوجد فمات

الجصصارف الطصصاعون فصصي قحذم: خرجصصت بن سليمان وقال
لصصي فقصصال خلصصت، وقصصد فرجعت مشحونة، ودارنا مكة، إلى

وغيصصر غيري تركت ممن أحد الدار في بقي ما بني، أبي: يا
جدتك.ً أمي

ًا أن التمار: بلغني معاذ وقال أهلهصصا.ً فلمصصا مصصات كثيرة دور
الخصصوارج، فيهصصا يكمصصن أن مخافصصة هصصدمها الحجصصاج قصصدم

ًا الناس واشترى فيها.ً فدفنوا كثيرة دور

ًا أن قال: بلغني ًا، أهلها مات دار وفيهصصا بابهصصا أغلقصصوا جميعصص
فتحصصوا الطاعون خف فلما به، يعلموا لم رضيع صغير صبي
إذا منصه، فتعجبصوا يحبصو، صبي فإذا أشهر بعد الباب كلبصة ف
فيشصصرب الصصصبي إليها ويحبو ناحية فتربض الدار إلى تطفر

دأب ذلك يزل خارج.ً فلم إلى الحائط تطفر ثم أطبائها من
ًا.ً حبا حتى الصبي حبو
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وتصصصبح خمسون، وفيها تصبح كانت الدار أن قال: وأخبرت
واحد.ً فيها وليس الغد

أن شصصاء فلو المرأة، يلقى الطاعون بعد الرجل قال: وكان
أحد.ً يمر أن قبل فعل نفسها يغصبها

البصصصرة علصصى الزبيصصر بن مصعب وخليفة الطاعون خف ثم
اللصصه فقصصال: اتقصصوا النصصاس فخطب الهذلي سلمة بن سنان

ًا اللصصه عنصصد فصصإن الناس أيها وكصصان شصصوال.ً قصصال مثصصل أيامصص
فيصصه مصصات وثمصصانين، سصصبع سنة شوال في القينات طاعون

الجواري.ً

فاشصصتد رجصصب في ومئة وثلثين إحدى سنة طاعون كان ثم
كصصل فصصي المربصصد سصصكة في يحصى فكان رمضان شهر في
ًا، جنازة، آلف عشرة يوم شوال.ً في وخف أيام

بها فدخلت امرأة قال: تزوجت رجل طارق: أخبرني وقال
ًا وأصصبحت الثنين، ليلة أبيهصا عنصد وهصي عنصدهم مصن غاديص

يبصصق فلصصم الجمعة يوم إليهم فعدت وخادمهم، وأختها وأمها
أحد.ً منهم

السصصيالة، إلى جدعان بن زيد بن علي الطاعون من وهرب
به: فر صاحوا جمع إذا ويرجع.ً فكان جمعة كل يجمع وكان

بصصن عمصصرو وهصصرب بالسصصيالة فمصصات فطعصصن الطاعون، من
إبراهيم فقال الرباطية إلى رباط بن محمد بن ورباط عبيد

الفقيمي: الرحمن عبد بن علي بن

ّذٍب كّل الموت استفّز لّما الطويل يصبر ولم * صبرت، مك
عمرو ول رباٌط

ً نافع ورأى ًا حمار على البصرة من خرج قد رجل مصصن فرقصص
اللصصه مصصن يفصصر فقصصال: انظصصروا يعرفه نافع وكان الطاعون،

حمار.ً على
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أهلصصه فمصصات بشصصيراز البجلصصي معبصصد بصصن شصصبل ابصصن وكصصان
فقال: عليهم فجزع فبلغه، بالطاعون

ًا تنم فلم هّم شيراز في لك سما الطويل بعض كما * غريب
غريب الّرجال

ّدهر صروف برتني دون ينبري * كما جانٍب كّل من ال
ّلحاء عسيب ال

ٍة * نوى بنا قذفت وقد لصحابي أقول نحّب عّمن غرب
شطوب

ّلذين بالهل العهد متى بالعراق فؤادي من * لهم تركتهم ا
نصيب

ٍة من لي الطاعون ترك وهل الياب كان إذا * إليه قراب
أؤوب?

ّنا شعوب ذاك دون من * فغالتهم إليهم نصير أن نّرجي وك

رقيب النام كّل على * لهّن يومه كان من يغفلن ل مقادير

أنفاسهّن من * وللحّي أصبنه قد من الموت بكأس سقين
ذنوب

ٌد غربٌة منك دارهم ل أصبحوا فقد الحياة في هم ول * بعي
قريب

ّون ّني وه ّنني وجدي بعض ع وتثوب تغتدي المنايا * رأيت أ

ّني ّناس رأيت وأ العالمين كّل * حودث، كرامهم أفنى ال
تصيب

ّ نحن وما ّننا غير منهم إل فنجيب له ندعى أجٍل * إلى أ

الرحمصصن عبد بن سعيد عن العجلني الرحمن عبد أبو وقال
آل مصصن عمواس طاعون في قال: هلك ثابت بن حسان بن
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مثلهصصم.ً صصصخر آل ومصصن فصصتًى، عشصصرون المغيرة بن الوليد
منهم: رجل فقال

يفننا لم إن * فالّشام به ويعرس الّشام ينزل من السريع
كارب

الشصصيء ذلصصك.ً يقصصال: كصصرب يقارب فهو يفننا لم يقول: إن
قرب.ً إذا يكرب

ٍر بني أفنى شارب لهم يطرر لم * عشرين وفرسانهم صخ

العاجب العجب هذا * لمثل مثلهم أعمامهم بني ومن

ًا ًا طعن الكاتب لنا خّط ما * ذلك مناياهم وطاعون

ً وسصصبعون سصصبعة المغيصصرة بنصصي من بالشام واستشهد رجل
ال وقعة، في ابصن زعصم أنتصم بنفسصي الوليصد بصن خالصد فق

ل المغيرة بني أن الله رحمه الخطاب بن عمر يعني حنتمة
يستشهدون.ً

فقصصال خمسين، سنة طاعون بالكوفة المدائني: كان وقال
دابق إلى بنا.ً فخرج موسى: انطلق لبي شعبة بن المغيرة

دابصصق، إلصصى ل أبق الله موسى: إلى أبو فقال الطاعون من
لصصه: لصصو فقيصصل الطصصاعون خصصف خصصرج المغيرة.ً فلمصصا فخرج
بصصه يزالصصوا منصصي? فلصصم يريصصدون أهلك! قال: ما إلى رجعت

ختلنصصي قصصد بالطاعون فقال: كأنكم الكوفة، إلى أقبل حتى
علصصى فمصصات.ً واسصصتخلف فطعصصن عصصوف، بنصصي خصاص في

عصصن إسصصماعيل أبصصو وقال البجلي الله عبد بن جرير الكوفة
ًا أن الشصصعبي عصصن مجالصصد ًا خصصرج لشصصريح صصصديق مصصن هاربصص

المكصان شصريح: إن إليصه فكتصب بصالنجف فأقصام الطاعون،
هصصرب، يعجصصزه ول طلصصب، يفصصوته ل مصصن بعيصصن به أنت الذي

ًا يعجل ل خلفت الذي والمكان أجله، قبل حمامه إلى امرء
النجفصصة وإن واحد، بساط على وهم وأنت أيامه، يظلمه ول
لقريب.ً القدرة ذي من
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الطصصواعين زيصصاد: كصصانت بصصن عبصصاد ولصصد من عاصم أبو وقال
ًة بالشصصام يتبصصدون الخلفصصاء وأبنصصاء الخلفصصاء وكصصانت كصصثير
ًا البريصصة فينزلون الريف من ويهربون الطصصاعون.ً مصصن خوفصص

له: يا قيل الرصافة ينزل أن الملك عبد بن هشام أراد فلما
نسمع ولم يطعنون، ل الخلفاء فإن تجزع ل المؤمنين، أمير

فصي? تجربصصوا أن نصصره.ً قصصال: أتريصصدون ولصصم طعصصن بخليفصصة
قصرين.ً فيها وبنى برية، وهي الرصافة فنزل فتحول

ًا ينزل الوليد بن العزيز عبد قال: وكان علصصى فقصصدم أسيسصص
العزيصصز: يصصا عبصصد لبنه الوليد فقال للوليد غلم بدمشق أبيه

أغصصدو.ً قصصال ثصصم الليلصصة منزلك.ً قصصال: أبيصصت إلى ارجع بني،
أبصصو قصصال يصصبيت يصصدعه ولصصم رجعت.ً فرجصصع إل عليك عزمت
ً العلء: إن بن عمرو أبي عن عبيدة البصصصرة أهصصل من رجل

فعمصصد الهصصرب، أراد كصصثر قد رآه لما الجارف الطاعون أيام
جهصازه، ينصاوله لصه وغلم متصاعه، عليصه فجعل له حمار إلى

يرتجز: والغلم

ٍة ذي على * ول حمار على الله يبق لن الرجز مشطور ميع
ّطار م

الّساري أمام الله يصبح قد

فيمن فمات وأقام، رحله حط الرجل: صدقت.ً ثم له فقال
مات.ً

الطصصاعون: عنده وذكر البصري الحسن المدائني: قال قال
ممسصصك، وأنفصصق مصصذنب، فيه: ارتدع الله أبلى ما أحسن ما

بأحد.ً يغلط ولم

جعفصصر عن موسى بن جناب عن المدائني الحسن أبو وقال
اللصصه صصصلى اللصصه رسول احتضر قال: لما أبيه عن محمد بن

فصصي البقصصاء بين فخيره السلم عليه جبريل أتاه وسلم عليه
مصصا وتعجيل إليه رفعه أو الله رحمة إلى المصير وبين الدنيا
العلصصى.ً الرفيصصق وسصصلم: بصصل عليصصه اللصصه صلى فقال وعده
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ورحمتصصه عليصصه اللصصه صصصلوات قضصصى، حتى ذلك يقول فكان
وبركاته.ً

عصصروة عصصن إبراهيم بن سعيد عن شعبة عن المدئني وأخبر
صصصلى النبي أن أسمع قالت: كنت الله، رحمها عائشة، عن
صصصلى يقصصول فسمعته يخير، حتى يموت ل وسلم عليه الله
الصصذين مصصع العلصصى، مرضصصه: الرفيصصق فصصي وسلم عليه الله

والشصصصهداء والصصصصديقين النصصصبيين مصصصن عليهصصصم أنعمصصصت
الخرة.ً فاختار خير أنه فظننت والصالحين،

قصصال: الحسصصن عصصن زيصصد بصصن علي عن عبيدة بن خلد وقال
الطصصبيب! فقصصال: إلى أرسلت مرضه: لو في بكر لبي قيل
لمصصا فعصصال لك? قصصال: قصصال: إنصصي قال رآني.ً قالوا: فما قد

أشاء.ً ما أفعل رواية: إني أريد.ً وفي

رحمصصه بكصصر، أبصصا الحسصصن: إن عصصن الناجي محمد وقال: أبو
سصصكرات فصصي وهصصو عنهصصا اللصصه رضصصي عائشصصة سصصمع اللصصه،

تقول: وهي الموت،

ّثراء يغني ما لعمرك الطويل حشرجت * إذا الفتى عن ال
ًا الّصدر بها وضاق يوم

ما ذلك بالحق الموت سكرة وجاءت قلت بنية: أل فقال: يا
إبٍل ذي وكّل البسيط متمثلً: مخلع وقال تحيد منه كنت

مسلوب سلٍب ذي * وكّل مورثها

ٍة ذي وكّل يؤوب ل الموت * وغائب يؤوب غيب

ًا توفني به: رب تكلم ما وآخر بالصصصالحين وألحقنصصي مسلم
عصصن السلمي عاصم بن محمد عن الشعري بلل أبو وقال

ال: كتصب المزني عقبة بن موسى اللصه رحمصة بكصر، أبصو ق
مصصا هذا الرحيم، الرحمن الله وهي: بسم بيده وصيته عليه،

ًا بالصصدنيا عهصصده آخصصر عنصصد الصصصديق بكر أبو به أوصى خارجصص
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ً بصصالخرة عهصصده أول وعنصصد منهصصا، يصصؤمن حيصصث، فيهصصا داخل
اسصصتخلفت الكصصاذب.ً إنصصي ويصصصدق الفصصاجر، ويتقي الكافر،
لصصه فاسصصمعوا عنصصه، اللصصه رضصصي الخطصصاب، بصصن عمر عليكم

جصصار فيصصه.ً وإن ورأيصصي بصصه ظنصصي فذلك عدل وأطيعوا.ً فإن
مصصا امريصصء ولكصصل أردت، والخيصصر الغيصصب، أعلصصم فل وبصصدل

ينقلبون.ً منقلب أي ظلموا الذين وسيعلم اكتسب

صصصلى اللصصه رسصصول الهللصصي: كصصان عن غياث بن عمر وقال
الصصذي وجعصصه فصصي الحمى عليه أفرطت إذا وسلم عليه الله

تمثلت: وأمي.ً ثم بأبي فاطمة: يا قالت فيه توفي

اليتامى * ثمال بوجهه الغمام يستسقى وأبيض الطويل
للرامل عصمٌة

فقصال: ذلصك وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: فأفاق
وسلم: ومصصا عليه الله صلى قال طالب.ً ثم أبي عمك قول

الية.ً الرسل قبله من خلت قد رسول إل محمد

عمرو بن الله عبيد عن عمر بن عاصم عن الحسن أبو قال
قصصال الحبصصار كعصصب أن جصصده عن أبيه عن أسلم بن زيد عن

ميصصت أنصت المؤمنين، أمير الله: يا رحمه الخطاب بن لعمر
اسصصمي الكتصصب.ً قصصال: أتجصصد بعصصض في ذلك أجد ثلث، في

وزمانصصك، وسصصيرتك صصصفتك أجصصد ولكصصن ونسصصبي? قصصال: ل،
عمر: فقال

ّعدني الطويل ًا كعٌب تو ّدها ثلث ما القول أّن شّك * ول يع
كعب لي قال

ّني الموت خوف بي وما ّيٌت إ ّذنب خوف * ولكّن لم يتبعه ال
ّذنب ال

الخطصصاب بصصن عمصصر أن الشعبي عن عاصم بن هشام وقال
المصصر هصصذا مصصن أنجصصو موته: ليتني عند قال عليه الله رحمة
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ًا الرض، علصصى خصصدي ضصصع الله، عبد علي.ً يا ول لي ل كفاف
الله.ً ينجه لم إن عمر ولم لعمر ويل

عليصصه كصصانت ملحفصصًة ألقصصى العلصصج طعن لما الصمعي وقال
ًا: لمصصا الصمعي للمسلمين! وقال لله وقال: يا طعصصن أيضصص

ًا الله أمر قال: وكان عمر العلج مقدورا.ً قدر

رحمصصه عفصصان بصن عثمان أن أبيه عن مسلم بن سعيد وقال
فكصصان فنشصصره، بالمصصصحف دعصصا فقتل، عليه دخل يوم الله
العليم، السميع وهو الله إليه: فسيكفيكهم نظر حرف أول

وتمثل:

ًا يبقي ل الموت أرى الطويل ٍد يدع ولم عزيز ًا * لعا ملك
ومرتبا المور في

ّيت ٌق والحصن الحصن أهل يب من الجبال * ويأتي مغل
العل شماريخها

عصن السصصلمي العزيصصز عبصد بصصن سعيد عن الحسن أبو وقال
له جرموز: ما ابن طعنه حين قال الله رحمه الزبير أن أبيه

اللصه رحمصه الزبيصر أن وينساه! وذلصك بالله يذكر الله قاتله
ثم فتركه الله، جرموز: أذكرك ابن له فقال به، هم رآه لما

الزبير: فطعنه.ً وتمثل تغفله

من الحياة * أّن نافعي علمي أّن لو علمت ولقد الكامل
قريب الممات

موته: عند الجمل يوم الله رحمه الله عبيد بن طلحة وقال
ّنى جواده الّزبير صرف الكامل مجزوء وفاته لتدركه * أ

مصصصرع كصصاليوم رأيصصت ما الموت: تالله به نزل حين قال ثم
وتمثل: أضيع، أسد

ّنفوس أعداد الموت أرى الطويل ًا أرى ول ال ًا * بعيد ما غد
غد من اليوم أقرب
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بزيصصغ: إن بصصن الحسصصين عصصن الثقفصصي داود بن يعقوب وقال
فصي خصصرج اللصصه رحمصصه طصصالب أبصي بن علي المؤمنين أمير

يقول: وهو السحر في فيها ضرب التي الليلة

لقيكا الموت * فإّن للموت حيازيمك اشدد الهزج

بواديكا حّل * إذا الموت من تجزع ول

نفسصصه يشصصري مصصن النصصاس فقال: ومصصن ملجم، ابن وضربه
حيصصن علصصي بالعبصصاد.ً وقصصال رؤوف والله الله، مرضاة ابتغاء

قصصال: أن بصصه تكلصصم ما آخر الكعبة.ً وكان ورب ضرب: فزت
ًا ذرة مثقال يعمل فمن ذرة مثقصصال يعمصصل يصصره.ً ومصصن خير
ًا يره.ً شر

بصصن العلصصى عبصصد عن مجاهد بن علي عن الحسن أبو وقال
مرضصه فصي قصال معاويصة أبيصه: إن عصن مهصران بن ميمون

وسصصلم عليصصه اللصصه صصصلى اللصصه رسصصول فيصصه: إن مصصات الذي
ًا كساني ًا أظفاره فرفعته.ً وقلم قميص قلمتها فأخذت يوم
القميصصص ذلصصك فألبسصصوني مصصت فصصإذا قصصارورة فصصي فجعلتها
وفمصصي عينصصي فصصي وذروها واسحقوها القلمة تلك وقطعوا

متمثلة: أهله من امرأة أو ابنته فقالت عليه، أغمي ثم

ّندى وانقطع الجود مات مات إن الطويل ّناس * من ال ّ ال إل
مصّرد قليٍل من

ّدت ّدين * من وأمسكوا الّسائلين أكّف ور ّدنيا ال بخلٍف وال
ّدد مج

اللصصه فصصإن اللصصه أهلصصه: اتقصصوا من حضره لمن فقال أفاق ثم
الله.ً يتقي ل لمن واقية ول اتقاه، من يقي

ابصصن مصصن قال: يوم الوفاة معاوية حضرت عوانة: لما وقال
تمثل: طويل! ثم الدبر
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كفيتكم * وقد حسٍب ذي جمع من لكم جمعت لقد البسيط
ّترحال ّنصبا ال وال

ً لتقلبون قال: إنكم ثم ًا، حول فهصصو النصصار كبة من نجا إن قلب
الرجل.ً

قرظصصة: لبنصصة احتضصصر حيصصن قصصال أنصصه السناد هذا غير وفي
فقالت: اندبيني

فيه الفتى كّل * أل أبكيه أل أبكيه أل الهزج

ً لتقلبصصانه ففعلتا.ً فقصصال: إنكمصصا لبنتيه: قلباني، وقال حصصول
ًا تمثل: النار.ً ثم كبة وقي إن قلب

ٍم بن ربيعة يبعدّن ل الكامل ّد قبره الغوادي * وسقى مك
بذنوب

قبصصض ليلصصة مصصروان بن الملك عبد بشر: إن بن سعيد وقال
حيصصن فقال هذا? فأخبر، فقال: ما قصار صوت فسمع قلق

ً كنت ثقل: ليتني ًا أكتسب بما أعيش غال بيصصوم.ً فقيصصل يوم
للصصه وكذا.ً فقال: الحمد كذا قال الملك عبد حازم: إن لبي
مصصا نتمنصصى ول فيه، نحن ما الموت عند يتمنون جعلهم الذي

فيه.ً هم

بصن سصليمان أن أبيصه عصن الزناد أبي بن الرحمن عبد وقال
ً الموت عند قال الملك عبد عباد: بن الحارث بقول متمثل

كبار له كان من * أفلح صغار صبيٌة بنّي إّن الرجز

ّيون غلمٌة بنّي إّن ّيون له كان من * أفلح صيف ربع

مصصن أفلصصح المصصؤمنين، أمير العزيز: يا عبد بن عمر له فقال
قصصال: أسصصألك ثصصم فصصصلى.ً فقالهصصا، ربصصه اسصصم وذكصصر تزكى
ًا ًا.ً ثم منقلب أبصصي ابصصن عن خالد بن مسلم وقال قضى كريم

له: يصصا فقيل فيه، مات الذي مرضه في طاوس نجيح: تأوه
ال: ليتنصي ربصك شصكوت الرحمصن، عبصد أبصا مصن أخصرج فق

لي.ً ول علي ل هذا مرضي
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الرحمصصن عبصصد علصصى أبيه: دخلت عن جعفر بن محمد وقال
فصصي المطلصصب عبصصد بصصن الحصصارث بصصن ربيعصصة ابن الفضل بن

لولهن الستر، هذا خلف لصبيات وقال: أبكي فبكى مرضه
اللصه وإن لتصائب، وإنصي لمصؤمن، المصصوت.ً إنصي علصصي لهصان
ذنبك لمغفرة رجوته فالذي الله رحيم.ً قلت: رحمك لغفور
ًا.ً الله جزاك بناتك.ً فقال: صدقت، لخير فارجه خير

بصصن اللصصه عبصصد عصصن محمصصد بن معاوية عن الحسن أبو وقال
أبصصه، لبيه: يا العاصي بن عمرو بن الله عبد قال: قال بجير
ً ألقى تقول: ليتني كنت ً رجل بصصه المصصوت نصصزول عنصصد عاقل

لصصي فصصصف الرجل ذلك وأنت بك نزل يجد.ً وقد ما يحدثني
ولكصصأني تخصصت فصصي جنصصبي لكصصأن بنصصي تجصصد.ً قصصال: يصصا الذي

قدمي من به يجر شوك غصن ولكأن إبرة، سم من أتنفس
ً قال هامتي.ً ثم إلى الصلت: أبي بن أمية قول متمثل

الجبال رؤوس * في لي بدا قد ما قبل كنت ليتني الخفيف
الوعول أرعى

فقصصال: يصصده مصصد المصصاء.ً ثصصم عركها حيضًة كنت ليتني والله
فأعتصصذر.ً بصصراءة ذا ول فأنتصصصر، قصصوة ذا لسصصت إنصصي اللهصصم،

مستغفر.ً مذنب مقر إني اللهم

إنصصك موته: اللهم، عند العاصي بن عمرو عوانة: قال وقال
ولكنصصا نعتصصذر، ل فإنصصا ننزجر، فلم وزجرتنا نأتمر، فلم أمرتنا

نستغفر.ً

نصصزل نوفصصل: لمصصا بصصن الملك عبد بن عوف بن يعقوب وقال
بهصصا بايعت يدي هذه قال: اللهم، الموت شعبة بن بالمغيرة

فصصاغفر سصصبيلك، فصصي وجاهدت وسلم، عليه الله صلى نبيك
يعلمون.ً ل وما ذنوبي من يعلمون ما لي

زيصصاد ثقصصل محصصارب: لمصصا بصصن مسلمة عن الحسن أبو وقال
الحجصصاز، علصصى بعهصصده النخعصصي السود بن الهيثم عليه قدم
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أحصصب طعمهصصا أجصصد أسصصيغها ماء من فقال: شربة له، فقيل
الهيثم.ً به جاء مما إلي

الزهصصري عصصن إسصصحاق بصصن محمد عن مجاهد بن علي وقال
عليصه وزاد الحصديث هصذا ببعصض وحصدثني العبصاس أبصو قال
ًا بصصن أمية على قال: أغمي الرياشي الفرج بن العباس شيئ
يقصصول: لبيكمصصا وهو فيه، مات الذي مرضه في الصلت أبي

فأنتصصصر.ً قصصوة ذو ول فأعتذر، بريء ل لديكما، هأنذا لبيكما،
هأنصصذا لبيكمصصا، يقصصول: لبيكمصصا وهصصو أفصصاق ثم عليه أغمي ثم

ثم عليه تحميني.ً وأغمي عشية ول يفديني، مال ل لديكما،
محفصصوف لصصديكما، هأنصصذا لبيكمصصا، يقصصول: لبيكمصصا وهصصو أفاق

بالنعم:

ّلهّم تغفر إن الرجز ّي جّما تغفر ال ٍد * وأ ألّما?! ل لك عب

قال: ثم

ًا تطاول وإن عيٍش كّل الخفيف ًة * قصره يوم أن إلى مّر
يزول

أرعى الجبال رؤوس * في لي بدا قد ما قبل كنت ليتني
الوعول

ّدهر * غولة واحذر عينيك نصب الموت اجعل ّدهر إّن ال لل
غول

عبصصد بن الله عبد أيوب: إن بن إسحاق عن الحسن أبو قال
لصه مصال بقصدوم بشصر المصصوت به نزل لما مروان بن الملك

ًا كان وله! ليته فقال: مالي بمصر، له كان كثير ً بعصصر حصصائل
بنجد.ً

القرابصصة حضر: ليصصت حين علقمة بن نافع عوانة: قال وقال
مصصن رجصصل وبيصصن بينصصي كصصانت مصصروان وبين بيني كانت التي

المر.ً هذا من شيء في أدخل ولم الزنج،
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الحسصصن دينصصار: كصصان بصصن الحسصصن عصصن الحسصصن أبصصو وقصصال
واحتساب صبر فيقول: ساعة يفيق ثم عليه يغمى البصري
مات.ً حتى وجل عز الله لمر وتسليم

المصصوت: فصصي فصصي وهصصو يقول سيرين بن محمد قال: وكان
هلك.ً حتى علي، النفس أعز نفسي الله سبيل

وهصصو قصصال الشصصعبي إن أبيصصه عصصن زكريصصا بصصن يحيصصى وقصصال
تعالى.ً الله عند نفسي احتسبت قد أني بالموت: اشهدوا

عنصصد بكصصى النخعي إبراهيم أن الربيع: بلغني بن قيس وقال
أبكصصي? وإنمصصا ل يبكيصصك? فقصصال: ولصصم له: مصصا فقيل الموت
ًا أنتظر أنهصصا لصصوددت بالنصصار.ً واللصصه أو بالجنة يبشرني مبشر

البعث.ً يوم إلى صدري في تجلجل

أنصصه الحسصصن عصصن وغيره يونس عن ميمون بن حفص وقال
بصصالرخص: يحصصدث كصصان لمن قيل القيامة يوم كان قال: إذا

رحمصصتي أن تذكر قالوا: سمعناك بالرخص عبادي حدثتم لم
الشصصرك، غيصصر الصصذنوب تغفصصر وأنصصك شصصيء، كصصل وسصصعت

لهصصم: رحمتك.ً فيقصصول من يقنطوا ول ليشكروك فحدثناهم
الجنة.ً ذلك على ثوابكم جعلت قد

وهصصو لبنه قال التيمي سليمان أن الحسن: بلغني أبو وقال
لصصه وأنصصا اللصصه ألقصصى حصصتى بالرخص حدثني بني، بالموت: يا

راج.ً

حذيفصصة قصصال: قصصال الناجي محمد أبي عن الحسن أبو وقال
ندم.ً الحمصصد من أفلح ل ناقة، على جاء بالموت: حبيب وهو
أعلم.ً ما يدي بين الفتن.ً أليس بي سبق الذي لله

عند قال الحجاج للحسن: إن إسحاق: قيل بن النضر وقال
لصصي.ً اللهصصم، تغفصصر ل أنك يزعمون هؤلء إن الموت: اللهم،

عفوك.ً فقصصال جنب في في صغيرة فإنها ذنوبي، لي فاغفر
أبصصو الحسصصن: أقالهصصا? قصصالوا: نعصصم.ً قصصال: عسصصى! وقصصال
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عبصصد بصصن مسلمة قال: قال محارب بن مسلمة عن الحسن
توصصصي أو: أل ببنيصصك إلي العزيز: أوص عبد بن لعمر الملك

وهصصو الكتصصاب، نصصزل الصصذي إلى بهم فقال: أوصي ببنيك إلي
فتيصصة فقصصال: بنفسصصي ولصصده إلصصى ونظصصر الصصصالحين يتصصولى

ربصي.ً إليه المذهوب قال: ونعم ثم المال، هذا من أفقرتهم
نجعلهصصا الخصصرة الصصدار تلصصك الصصبيت، ناحيصصة مصصن قاريء وقرأ

ًا يريصصدون ل للصصذين ًا، ول الرض فصصي علصصو والعاقبصصة فسصصاد
قضى.ً ثم عمر للمتقين.ً فقالها

من بالبليخ وهو الموت عند عقبة بن الوليد عوانة: قال قال
علصصي، صصصدقوا الكوفصصة أهصصل كان إن الجزيرة: اللهم، أرض

ًا منك روحي تلق فل ًا، ول روح علصصي كصصذبوا كانوا وإن ريحان
ًا ترض ول بأمير، ترضهم فل منهصصم لصصي وانتقصصم عنهم، أمير

ذنوبي.ً من يعلمون ل لما كفارة واجعله

عبصصد بصصن عمصصر سليمان: دخل بن علي عن الحسن أبو قال
الله، له: استغفر فقال بنفسه، يجود وهو رجل على العزيز
اللصصه، إل إلصصه ل أن شصصهادة لقنتصصه لصصو حفص، أبا له: يا فقيل
يسصصتغفر ذنصصوب ولصصه ذنبه، من الله إل إله ل عمر: إن فقال
المسصصتغفر وإن وحصصده، فقصصد اللصصه اسصصتغفر فصصإذا منها، الله

خير.ً بعرض الخائف

الملصصك، عبصصد بصصن المنهصصال عصصن المصصدائني الحسن أبو وقال
بصن عيصاض الملصصك عبصصد بصن هشصام حبصصس أميصصة بني مولى
فلصصم المسصصوح وألبسصصه وضربه يزيد بن الوليد كاتب مسلم

ًا يزل حصصد فصصي وصصصار هشصصام ثقل فلما هشام، مدة محبوس
أرسصصل مات، قد أنه فظنوا غشية، رهقته برؤه يرجى ل من

أيصصديكم، في بما احتفظوا أن الخزان إلى مسلم ابن عياض
فأرسصصل غشيته، من هشام وأفاق شيء إلى أحد يصلن فل

ًا يطلب ًا كنا هشام: أرانا فمنع.ً فقال الخزان من شيئ خزان
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البواب فختم الحبس، من ساعته من عياض وخرج للوليد،
أن ومنعهصصم فرشصصه، عصصن فصصأنزل بهشصصام وأمصصر والخزائصصن،

ولصصم هشصصام، مصصولى غصصالب، الخزائصصن.ً فكفنصصه مصصن يكفنوه
ًا يجدوا الناس: فقال استعاروه، حتى ماء فيه يسخن قمقم

ًة هذه إن اعتبر.ً لمن لعبر

تميصصم بنصصي أشياخ عن قائد بن الله عبد عن الحسن أبو قال
اس قالوا: خصرج المسصجد مصن الجمعصة يصوم قتصادة ابصن إي

ًا ثصصم السماء إلى فنظر أنتظصصر كنصصت قصصد بصصك، قصصال: مرحبصص
إلصصى فمصصات.ً فحمصصل أهلصصه، إلصصى فحمصصل سقط مجيئك! ثم

قبره.ً فبها بها، فدفن ملحوب

للربيصصع قال: قيل حفص بن عامر عمه عن المنذر أبو وقال
الطصصب? فقصصال: أصصصحاب لك ندعو ثقل: أل حين خشيم بن
ًا ذكصصرت ثصصم ذلصصك أردت قصصد الصصرس وأصصصحاب وثمصصود عصصاد

ًا ًا، ذلصصك بيصصن وقرونصص الصصداء فيهصصم كصصان أنصصه وعلمصصت كصصثير
ًا.ً والمداوي.ً فهلكوا جميع

فجصصزع العنصصبري طصصوق بصصن معبصصد مخنصصف: مصصرض أبو وقال
مصصا واللصصه، تمصصوت! فقصصال: إي أن تخصصاف لصصه: كأنصصك فقيصصل

قصصد لصصه: ولصصم? قصصال: لنصصي ذاك.ً قيصصل خفصصت إل أمصصرض
الظمصصأ وتمصصام العصصدة، وانقضصصاء المصصدة، احتضصصار اسصصتأنيت

القرب.ً واتجاه

السلت بن قيس أبو عبيد: قال بن السود عن عوانة وقال
ًا، أقطصصع لصصم أنصصي تعلصصم إنصصك الموت: اللهم، عند ولصصم رحمصص

ًا ليلًة أبت ولم بكنة أصب ولم غادر، بإناء أشرب حصصتى جنبصص
لي.ً فاغفر أصبح،

فسصصئل ابنان، البادية أهل من لرجل الحرمازي: هلك وقال
الرض كصصأن حصصتى أتوهمهمصصا فقال: كنت عليهما جزعه عن

كصصان مه? قال: ثصصم له: ثم إليهما.ً قيل فأنظر عنهما تنشق
ًا فبرأ.ً جرح
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ًة قال: أتيت بعضهم الحسن: أخبرني أبو وقال أعزيها امرأ
مصصاله والله، فقالت: كان، عليه تثني فجعلت ابنها.ً قال عن
وكان: عرسه، لغير وأمره بطنه، لغير

ّذراع رحيب الطويل ّلتي ال الفحشاء كانت * وإن تشينه ل با
ذرعا بها ضاق

قصصالت الولصصد أعني خلف? وأنا منه لك لها: هل قال: فقلت
العصصوض ونعصصم عليصصه، الله ثواب طيب كثير، الله بحمد نعم،
والخرة.ً الدنيا من

بصصن جعفصصر علصصى العجلصصي حصصبيب بصصن درواش وقصصال: دخصصل
إليصصه نظصصر فلمصصا سصصليمان، بصصن محمصصد بأخيه يعزيه سليمان

ثصصم درواش.ً فسصصلم فعند فرج أحد عند كان قال: إن جعفر
والشصصكر العزاء، بحسن الله ثواب التمس المير، قال: أيها

غيصصرك فقصصد تنسصصك نفسصصك فصصي مصصصيبتك واذكر الله، لمر
مصيبة أصابته وسلم: من عليه الله صلى النبي قول واذكر

قصصول المصائب.ً واذكصصر أعظم من فإنها بي مصيبته فليذكر
وإنهصصم ميصصت وسلم: إنك عليه الله صلى لنبيه وجل عز الله

الخلد.ً وخصصذ قبلك من لبشر جعلنا وما تعالى وقوله ميتون،
عمرو: أخيه في أراكة بن الله عبد بقول

ّكر الطويل ّد البكا كان فإن تف ًا ر ٍد * على هالك فاجهد أح
عمرو على بكاك

ًا تبك ول ّنه ميٍت بعد ميت ّباٌس * علّي أج بكر أبي وآل وع

بعصصض الشصصماتة لصصه فصصأظهر العصصراب لبعض أخ قال: وهلك
يقول: العرابي فأنشأ عمه، بني

ومن * جزعي، رأى إذ الّشماتة لذي أقول ولقد الكامل
يجزع الفجيعة يذق

ّلتي بمروتك * وافرح مروتي الحوادث قرع فقد اشمت ا
تقرع لم
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ّبة تفجع تبق إن ّلهم بالح تفجع لم إن الحداث تردك * أو ك

ًا مرأة ل بنون قال: ومات ثصصم ساعة فحدثتنا فكلمناها، تباع
فنصصد! أم بصصك امرأة: أتضحكين! أجنون لها فقالت ضحكت،
ًا.ً لي يجد لم الشر ولكن وأبيك، قالت: ل، مزيد

كناسة: ابن المدائني: وأنشد الحسن أبو قال

ٍد أّم يا تجزعي ل الطويل ّنه زي حاٍف كّل المنايا * ستأتي فإ
نعل وذي

ّناس في بّت ما السى فلول شئت ما إذا * ولكن ليلًة ال
مثلي جاوبني

قال: حدثتني الفقعسي خشاف عن كناسة بن محمد وقال
ورحصصال باديصصة اسصصمها للحي عجوز علينا قالت: دخلت أمي

هصصذه لمصصن لصصي فقصصالت الصصبيت جصصانب فصصي ثمانيصصة إخصصوتي
إخصوتي.ً رحصال ركب? قلت: هذه الليلة بكم الرحال? أنزل

ًا أمك لك ولدت فقالت: لقد طصصويل.ًً قصصالت: وصصصدقت حزن
ًا.ً وأنشدت: عليهم نفسي ذهبت بادية، قطع

ًا بنفسي ذهبوا الكامل بعد * فالعيش فارقوا إذ أنفس
ّغٌص مذموم من

ابنصصا أعرابصصي قال: دفن الثقة غياث: أخبرني بن عمر وقال
يقول: وأنشأ قبره على وقف أجنه فلما له،

ٍد ورجوته مشى لّما الكامل به يقوى أن * وطمعت لغ
أزري

ًا أعمامه من ويكون ٍر بعد * فيقول خلف ّط ظهري تأ

ّيته قوٍس عن رشقته القعر مظلم رهينة * فغدا من

ًا مضى من يضرب كان قد ّثكول * وجد مث أدري ل وكنت ال

ّتى ذاك ما ّذ لوعته ذقت ح الّصبر لوعة منها * فأل
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فاستشصصهد الجنصصدل، بدومصصة الوليد بن خالد مع رجل وخرج
ذلصصك في فليم بكاؤه، عليه كثر حتى فبكاه أبوه عليه فجزع

فصصإن عيني، أسعدتني ما عليه أبكي فقال: دعوني وعوتب،
يرثيه: وبلي.ً وقال نافع ذهب كما وتبلى ستنفد دموعها

ّ ساعًة تغّمض ل عيني بال ما الكامل ٌة اعترتني * إل عبر
تغشاني

ّليل نجوم أرعى ًا طلوعها عند ال دوان الغيار من وهّن * وهن

ًا يا ٍة * عن أحجمت للفوارس من نافع ّد ٍة ش مذكور
وطعان?

ّني جعلت أستطيع فلو ًا م ّلهاة * بين نافع عكد وبين ال
لساني

ًا يا ليوم أو بؤٍس يوم * في ثووا إذ للفوارس من نافع
ليان?

بصصن إدريصصس عصصن خلصصف بصصن كليب الحسن: حدثني أبو قال
مصصع بتسصصتر النهصصدي كعصصب بصصن عمصصرو قصصال: أصصصيب حنظلة
يجصزع فلصم بعصد علصم ثصم الخصبر أباه فكتموا ثور بن مجزأة

ًا أصصصيب مصصن صلبي من جعل الذي لله وقال: الحمد شصصهيد
وقال:

فقد أو المال * هلك لقومي يا المقادر تعدو فهل الوافر
الّرجال!?

ّ ّلبتني لقيت قد فكل ّدهر * صروف وق ً ال حال بعد حال

ّني أبقين فما ٍو غير م والحبال الّرحالة أثر * به نض

ّلما عروٍف ثقال بأعداٍل نكئت * به قروٌح جلبت ك

العاصي بن سعيد مع حمل له يقال آخر له ابن استشهد ثم
ًا.ً منصصي تصصوفى الذي لله فقال: الحمد فبلغه بجرجان شصصهيد

وقال:
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ً جزى الطويل كعٍب بن * وعمرو كرامًة العباد جازي حمل
جازيا كان ما خير

ّلذين وابنّي خليلّي ورجائيا عصمتي كانا * شهيدين تتابعا ال

ًا * بها يعطه الّشهادة الله يعطه ومن القيامة يوم شرف
عاليا

بصصن الحسصصن منصصصور بن زبان كناسة: زوج بن محمد وقال
ً عنصصده فمكثت زبان، ابنة خولة طالب أبي بن علي ل حصصول

ًا، له وضعت حتى تدهن ول تكتحل لصصه: وتهيأت فاكتحلت ابن
ك الحسصن: مصا لهصا فقال صصنعت? فقصالت: مصا علصى حمل

ًا.ً فأمصصا تصصصنع فلم النساء: احتفلت تقول أن كرهت إذ شصصيئ
أنصصت! الحسن: وابأبي لها كان.ً فقال ما أبالي فما هذا جاء
زبان: فقال عليه، جزعها اشتد الحسن مات فلما

ّبئت الكامل نوائب تنوب أن * من جزعت قد أمس خولة ن
ّدهر ال

الّصبر على بنوا الكرام * إّن واصطبري خول يا تجزعي ل

ي مصن امصرأة عصن بجيلصة من رجل قال: وحدثني العنصبر بن
حصصتى فهلكصصوا وإخصصوة بنصصون لها قال: وكان مهدية، لها يقال
فقالت: فمات ابن لها بقي

ودنوا جنبًة * أناخوا لركٍب من الكارم أمنجاب الوافر
أصيل?

الغليل برؤيتك نشفي * لكي إلينا عد الكارم أمنجاب

ّنك ًة ترحل * ولم سيروا للّركب تقل لم كأ ذمول عذافر

ل الذي قال: الخير الحسن عن سليمان بن علي عن وقال
مصصن المصيبة.ً فكم عند والصبر العافية، مع الشكر فيه شر

صابر.ً غير ومبتلى شاكر، غير عليه منعم
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توسصصعة أن حسصصان: بلغنصصي بن جهم الحسن: قال أبو وقال
يبكيه: فقال عتبة أخيه على جزع عتبان أبي بن

ّوبي الّرقاد منع الكامل عن بجنبي * ونبا أهجع ما تح
مضجع فراشي

ًا كنت قد أعتيب ّتى جانٌب لي امرء والجدود رزئتك * ح
تضعضع

أفزع!? من إلى أم برأيك * أرني ملّمٌة تلّم إذا أقول فلمن

ًا المقامة في أنظر كنت قد قصدي * فنظرت سادر
الخدع واستقام

ّلذين إخواني وفقدت ّية * أعطي بقربهم ا ّدن أشاء من ال
وأمنع

ٍر آل من الفتى نعم ّلحد في * أثوابه ألبسوا بك ثّم ال
ّدعوا تص

محالة ل جنٍب * ولكّل نفوسهم بذاك طابت وما عنه
مصرع

فقالت: عمرة أخته عليه وجزعت

على أعينها * فلتبك ثوى قد واليتامى للرامل قل الكامل
ّتاب ع

ٍر كّل ابن أودى الحساب على بقيا * وبنفسه بتلده مخاط

الذناب معاقد يركبون * ل صدورها المور من الّراكبين

بصصن سصصعيد علصصى الهللصصي: أغمصصي الحسصصن: قصصال أبصصو قصصال
فقصصال: لصصه، هصصذا? فقيصصل فقال: ما أفاق ثم فوجه المسيب

كان!.ً حيث ذكره جل لله وجهي أوليس

وقصصف إذا اللصصه، رحمه عفان، بن عثمان الهللي: كان وقال
عنصصد لتبكي إنك المؤمنين، أمير له: يا فقيل بكى، قبر على
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ًء القبر منصصازل آخصصر إنه شيء! فقال: نعم، عند تبكيه ما بكا
بعصصده فمصصا صصصاحبه على شدد فإن الخر، منازل وأول الدنيا
أهصصون.ً سصصمعت بعصصده فمصصا صصصاحبه علصصى هصصون وإن أشصصد،
ًا رأيصصت يقول: مصصا وسلم عليه الله صلى الله رسول منظصصر

منه.ً أفظع والقبر إل قط

ل لصصه: قصصل قيصصل الوفاة، معاوية حضرت الهللي: لما وقال
عليصصه.ً فثلصصث فضعف، له قيل ثم عنها، الله.ً فضعف إل إله

علصصى قصصوم الهللي: أثني أهلها?! وقال من فقال: أولست
أمصصدونا قصصوم، فقصصال: يصصا المصصوت، فصصي وهو العرابي عوف

الثناء.ً من وأعفونا بالدعاء،

الموت عند الجفاة باب

عنصصد الجفصصاة تعصصالى: ونصصذكر اللصصه رحمصصه العبصصاس أبصصو قال
ابصن عصن مجاهصد بصن علي عن محمد بن علي الموت: قال

وسصصلم عليصصه الله صلى الله رسول أن الزهري عن إسحاق
اللصصه إل إلصصه ل قل عم، الموت: يا في وهو طالب لبي قال

سبًة تكون أن لول أخي، بن ربي.ً قال: يا عند بها لك أشهد
عينك.ً بها لقررت بعدي عليك

جهصصل بصصأبي مسصصعود بصصن اللصصه عبد الزهري: مر وقال: قال
أم بصصن الله.ً قصصال: يصصا عدو يا أخزاك الذي لله فقال: الحمد

أشصصد قومه.ً إن قتله سيد بأول الله.ً لست أخزاني ما عبد،
مصصن رجل تليه، أن تريد ما مني ولي يكون أل علي ذلك من

عنقصصه علصصى رجلصصه مسصصعود ابصصن فوضصصع المطيصصبين، صميم
ًا صصصعبا مرتقصصى ارتقيصصت بمكصصة.ً لقصصد بالمس فقال: أرويعي

عبصصد قتلصصت الدورقية: كيف بن وكيع الحسن: سئل أبو قال
بفضصصل وغلبتصصه صصصدره، علصصى خازم? قال: قعصصدت ابن الله
مصصن أخصصاه يعني دويلة لثارات وناديت: يا عليه لي كان فتاء

اللصصه.ً قصصال: عبصصد قتلصصه أمصصه، من وكيع أخا دويلة أمه.ً وكان
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الصصدم مصصن فيصصه فصصي كان ما فجمع شدقه، في طعنته وكنت
أتقتصصل اللصصه، وقصال: قبحصك وجهصي فمل بصصه، فتنخم والريق

نوى!.ً كف يساوي ل لك بأخ مضر كبش

لقصصدرته البسصصالة، واللصصه يقول: هصصذه هبيرة ابن قال: وكان
الموت.ً عند ريقه كثرة على

ًا الباهلي نافع بن طريف قائد: كان بن الله عبد وقال عالمصص
فمصصي الموت: بلصصوا في وهو لقومه قال ثقل فلما بالنسب،

ًء فيصصه فصصي فعصروا بماء، قصصال: أجلسصصوني ثصصم بقطنصصه، مصصا
لصصه: له.ً فقيل يدعى الذي لبيه ليس فقال: فلن فأجلسوه

أمصوت أن الحال! فقصال: خفصت هذه على وأنت هذا أتقول
فمات.ً أضجعره ثم منه، شك في وأنتم

بجصصرة أن بكصصر أبصصي بن الله عبد عن عوف بن يعقوب وقال
إلصصه ل الموت: قل به نزل وقد له قيل القشيري فراس بن
نعصصم حصصرب أبصصا أو الزاهريصصة أبصصا أن قصصال: أشصصهد اللصصه، إل

مات.ً ثم النخيل يوم كان الفارس

الكلصصبي: كيصصف ذؤالصصة بصصن لصصوازع الحجاج عوانة: قال وقال
والنصصاس بصصي الفصصزاري? قصصال: مصصر قبيصصصة بصصن همام قتلت

قصصدني رآنصي فلمصا فعصل، يفصوتني أن شاء ولو منهزمون،
عليصصه، يقصصدر فلصصم القيصصام وحاول وسقط وضربته، فضربني

الموت: في وهو وقال

ٍء على أجهز البظر ذات ابن تعست الطويل * يرى امري
ًا الموت ٍر من خير وأكرما فرا

ّني ول ّنني بالحشاشة تترك ّنكس ما إذا * صبوٌر إ مثلك ال
أحجما

أحصصب كنصصت فقد الله، قبحك علي منه.ً فقال: أجهز فدنوت
ًا أربط مني هذا يلي أن فصصأتيت رأسه منك.ً فاحتززت جأش
قيس! رجالت تبعد فقال: ل الخبر، وأخبرته مروان به
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بصصرأس كلصصب مصصن رجل التميمي: جاء الرحمن عبد أبو قال
مصصروان: مصصن لصصه فقال مروان، إلى العقيلي عمرو بن زياد
مصصن وأشصصجع أشصصرف هذا? قال: أنا.ً قال: كذبت! هذا قتل
وهو فرسه به يعدو بي مر قتلته، والله، تقتله.ً قال: أنا، أن

يقول:

* ل فرد مروان الموت ورد طاب قد الرجز مشطور
للّرشد أدنى العيش تحسبّن

كبد في الحياة طول في خير ل

ويقول: بنفسه يجود وهو إليه نزلت ثم فسقط، فطعنته

ًا السريع ًا بعد ٍء وسحق ّفيه وفي * ذّل في عاش لمري ك
صقيل عضٌب

بصصن وسصصعيد قيس بن حلحلة قتل قحيف: لما بن يزيد وقال
فأقصصاموا.ً فلمصصا خيصصبر إلصصى رجعصصوا كلب، من قتل من عيينة
وقصصالوا: دماءنصصا! فأخصصذ الكلصصبيون استعداه الملك عبد ظفر
ًا الملصصك عبصصد يسصصبح فكصصان سصصعيد وحلحلصصة.ً فأمصصا سصصعيد

فلصصو الزرقاء، بن يا منك فقال: أرحنا حلحلة وأما ويستغفر،
عين.ً وقال: طرفة تركتك لما منك ملكتها

ً أك إن الطويل ما قتلي قبل * فمن برّمتي أقاد مقتول
القتل نفسي شفى

ّلها رفيدة حربي تركت وقد الجوع دارها في * محالفها ك
ّذّل وال

ّد عبد ومن ً أبرت قد و ّ * فغادرتهم قبائل كّل به يطيف كل

ًا: وقال أيض

قيٌس خزيت * لقد أسلما فزارة شيخا لئن لعمري الطويل
كلب ظفرت وقد
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ً تأخذوا فل ٍة وخّصوا عقل ّد عبد * بني بغار دومة بين و
والهضب

ّيي على سلٌم ّي ح ًا ومازٍن عد أبا بالّسلم وخّصا * جميع
وهب

قصصوله بلغه لما زبان.ً فقال بن منظور بن زبان هو وهب أبو
كفيتنصصا لقصصد ثوابصصة، أبصصا الله وهب: رحمك أبا بالسلم وخصا
فلصصم فضصصل، فينصصا وللقصصوم الثصصار، وأدركصصت والنصصار، العصصار

ظلمتهم!.ً وقد عليهم، تخصصنا

وقال: فبرك حلحل، له: أصبر قيل ليقتل به دعي فلما

ٍد من أصبر الرجز ّثر * قد الجلب بجنبيه عو فيه البطان أ
والحقب

وقال:

زوره بواني * ألقى عركرك ضاغٍط ذي من أصبر الرجز
للمبرك

ود.ً عبد بني من رجل فقتله عنقه ومد

لمصصا المري عقبة بن مسلم أن عياض بن ويزيد عوانة وقال
بثنيصصة المصصوت بصصه فنصصزل مكصصة إلصصى وتوجه المدينة أهل قتل

السصصكوني نميصصر بصصن حصصصين فصدعا المشصصلل بقفصصا أو هرشا
نزل إن إلي عهد المؤمنين أمير إن الحمار، برذعة فقال: يا

ذلصصك ولصصول الموت، عند خلفه وأكره أوليك، أن الموت بي
منصصك.ً احفصصظ بذلك أولى فإنه دلجة بن حبيش الوالي لكان
جردة أرض فإنها بمكة، المقام تطيلن لك: ل أقول ما عني

الشصام أهصصل تمنصصع ول بهصصا، الدواب تصلح ول الحر، محتدمة
ًا تمكن ول الحملة، من خصصدع.ً قصصوم فصصإنهم أذنك، من قريش

دخلصصت النصراف.ً ولئن ثم الثقاف ثم الوقاف أمرك ليكن
لشقي.ً إذن إني الحرة أهل قتلي بعد النار
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قصال: مصروان مصولى ذكصوان عصن الضحاك بن عثمان وقال
للطبيب: ويحصصك، مسلم فقال مسلم إلى بطبيب يزيد بعث
قتلصصة مصصن نفسصصي أشصصفي حصصتى أبقصصى أن أحصصب كنصصت إنمصصا

مصصن إلصصي أحصصب شصصيء أردت.ً فمصصا مصصا أدركت وقد عثمان،
ًا.ً فصصإني أحصصدث أن قبل طهارتي على الموت أشصصك ل حصصدث

هصصؤلء بقتصصل ذنصصوبي مصصن طهرنصصي وجصصل عصصز اللصصه أن فصصي
الرجاس.ً

لحصين بالموت وهو عقبة بن مسلم جعدبة: قال ابن وقال
جبصصال لهصصم، سصصلح ول عدة ل قوم على تقدم نمير: إنك بن

بيصصن موضعين في المنجنيق عليهم فانصب عليهم، مشرفة
بنصصائه.ً علصصى أقصصدرك فمصصا فصارمه، بالبيت تعوذوا فإن جبلين
ومات.ً

بنصصي مصصن لرجصصل مضرس: قيل بن إبراهيم بن حمزة وقال
ًا وقدم الله إل إله ل قريع: قل فقال: خير

ٍة رّب يا البسيط ًا قائل ّطريق * كيف لغبت وقد يوم إلى ال
منجاب حّمام

ساعته.ً من ومات

القلعم: لو بن شعبة بن الله لعبد العنبري: قيل عبدة وقال
ًا، لنفسك قدمت ًا إن بنصصي لبنيه: يا فقال خير يقولصصون قومصص

لبيكصصم فصصإن تفعلصصوا، فل عنه، أبيكم دين بعدي: اقضوا لكم
ًا ًا.ً تغفصصر تغفصصر إن الصصدين.ً اللهصصم، مصصن أعظم كلها ذنوب جمصص

مصصت وإذا علصصي، عينيصصك تعصصصري فقصصال: ل امرأتصصه، فبكصصت
ً فاركبي ًا بغل تميصصم بني أطول وانظري اليمن وطوفي قوي

العصصرق بصصن شصصيخ أبصصو تزوجهصصا هلصصك فصصتزوجيه.ً فلمصصا رقبصصًة
الفقيمي.ً

عمصصه: لبنصصي قصصال الوفصصاة ربيعصصة بن لبيد حضرت وقال: لما
ًا منهم رجال علي.ً فقال تبكون كيف أسمعوني لصصم أشصصعار

بعضهم: الطويل فقال يرضها،
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ًا لتبك ٍر كّل لبيد ٍة قد حميد وهو فاد من الّصبا * وتبك وجفن

إليصصه اجتمصصع ومصصن لهلصصه قال الوفاة الفرزدق حضرت ولما
قومه: من

عن جّل المر ما * إذا مقامي لكم يقوم من أروني الوافر
العتاب

ّتراب من علّي * بأيديكم حثيتم إذا تفزعون من إلى ال

فصي تعيشصين اللصصه.ً فقصصال: وأنصت لصه: إلصى مصولته فقالت
الوصية.ً من الخبيثة اسم مالي?! امحوا

بن الله عبد بن محمد بن الحوص هلك المدائني: لما وقال
لصصه جارية حجر في ورأسه قال، ما آخر كان النصاري ثابت
بشرة: لها يقال

ٌة بشر يا الموت لجديد ما الطويل ّذ ٍد * وكّل ل ّذ جدي تستل
طرائفه

تكون فيه منزٍل * إلى سائقي بشر يا الله إّن ضير فل
خلئفه

ّلى عيٌش وإن فلست الموت حّمل مّما أنا * ول بجازٍع تو
خائفه

اللصصه.ً إل إلصصه ل لصصه: قصصل قيصصل بأخرة حضر عوانة: لما وقال
اللصصه عبصصد بصصن مغلصصس هصصذا? وقصصال إلصصى المر بلغ قال: قد

ًا فسصمعت بساباط المحاربي: كنت واسصصيداه، يصصصيح غلمصص
يجصصود هو فإذا فأتيته جعفر، بني مولى صالح بن نوفل يعني

وقال: فأبى الله، إل إله ل قل صالح، بنفسه.ً فقلت: أبا

ّلذي نفسي حسب نفسي ويح أيا الطويل ويح * ويا بها ا
أهلي به أصيب ما أهلي

)171(



حتى البيت هذا يردد وجعل الله.ً فأبى، إل إله ل فقلت: قل
قبض.ً

الكنصصدي البصصح أخصصاه حضصصرت حصصبيب: لمصصا بصصن يونس وقال
جعصصل عليصصه أكصصثروا فلمصصا اللصصه، إل إله ل له: قل قيل الوفاة
ّنزوان العير بين حيل ويقول: وقد جنبه على يتقلب وال

وهصصي دارة بصصن سصصالم وغيصصره: إن المصصدني عمصصرو أبو وقال
غطفصصان بصصن الله عبد بني من عقبة، بن مسافع وأبوه أمه،
فصصزارة بني من أبير، وأبوه دينار أم بن زميل وبين بينه وقع
إلصصى وحمصصل المدينصصة، فأدخصصل أبيصصر، فجرحصصه فضربه، شر،

جرحه مبلغ ما فنظر الطبيب عثمان فأمر عفان، بن عثمان
بنصصت البنيصصن أم فدسصصت وجعه، من فأفاق فداواه، أمره ثم

دينصصارين.ً الطصصبيب إلصصى عثمصصان امرأة وهي حصن بن عيينة
جرحصصه، فسصصم سصصيار بن منظور ذلك أعطاه قوم: بل وقال

منظور: قتل على يحضه بالموت وهو لبيه فقال فانتقض

ٍم أبا أبلغ البسيط ّني سال القوم أدنى تكونّن * فل مغلغلًة ع
للعار

ّني مئًة تأخذن ل عّمار ابن تحدى بها أتاك * وإن مكّملًة م

ٌد كان لو ّديار * وسط لعترفوا المقتول هو زي ًا ال غير غلم
ّوار ع

حيصصاته، فصصي عقنصصي ابنصصي أبصصوه: إن يومه.ً فقصصال من ومات
ًا وكلفني موته.ً بعد تعب

عثمصصان أبصصو العبصصاس: وحصصدثنيه أبصصو قصصال الحسصصن أبو وقال
قال: مسلم بن الله عبد عن الحسن أبو به وحدث المازني

عثمصصان أبصصو فحصصدثني نميصصر: أوصصصي بنصصي مصصن لمصصرأة قيصصل
فصصي لصصك أوصصصي.ً قيصصل: إن أن أحب قالت: ما أنها المازني

ًا، ذلك يقول: الذي قالت: من لجر
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ٍر بني رماح ما لعمرك الوافر ول الّصدور * بطائشة نمي
قصار

قالت: نمير بني هو? من قالت: وممن العجم، قالوا: زياد
نمير.ً لبني فثلثي

عجصصوز قصصال: مرضصصت خلف بن كليب عن الحسن أبو وقال
ًا، وكان ابنها، بعطاء فأتوها نمير بني من فقصصالوا: هصصذا غائبصص

درهمين.ً قالت: ولم? قالوا: قتصصل نقصناه وقد ابنك، عطاء
ً نمير بني من رجل ًا الدية فحملنا سلول، بني من رجل شيئ

وقالت: إليهم فألقتهما آخرين درهمين فتناولت به، تراضوا
فضصصحكوا الديصصة، فصصي هصصذين وادفعصصوا آخصصر، يقتصصل له قولوا

ماتت.ً حتى غابوا فما وخرجوا،

منصصه فصصأوص مال موته: لك عند للحطيئة عوانة: قيل وقال
المسصصألة.ً قيصصل: بإلحصصاف أوصصصيهم للمسصصاكين: قصصال: بصصل

ظهصر علصى بقصي مصصا عبصصد سصيار.ً قصال: هصصو غلمصك فأعتق
كلصصه بنات.ً قال: مالي لك فإن عبسي.ً قيل: فأوص الرض
هكذا.ً يقل لم ذكره جل الله الناث.ً قالوا: إن دون للذكور

ًا، باليتصصام أقوله.ً وأوصيكم قال: لكني أمصصوالهم، كلصصوا شصصر
أمصصوت، ل فلعلصصي حمصصار، على واحملوني أمهاتهم، وانكحوا

روايصصة مصصن للشصصعر وويصصل قصصط، كريصصم عليصصه يمصصت لم فإنه
السوء.ً

قصصول فتمثصصل اللصصه، إل إله ل بنفسه: قل يجود وهو له وقيل
الشماخ:

ّلت الطويل ٍد فظ تدنو هل الّشمس * إلى عيونها كأّن بيمؤو
نواكز ركّي

عصصوف عصصن الحمصصاني خيصصران أبصصي عصصن الحسصصن أبصصو وقصصال
ً قصصال: رأيصصت العطصصاردي رجصصاء أبصصي عصصن العرابصصي رجل
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حصصادث.ً حادث? قصصال: بصصل أم فقلت: أخلقة الذن مصطلم
منهصصم برجصصل مصصررت القتلصصى، في أجول الجمل يوم أنا بينا

ينشد:

ّ صدرت * فما أّمنا الموت حومة أوردتنا لقد الطويل إل
رواء ونحن

ًا أطعنا ّلًة قريش عناء الحجاز أهل * ونصرتنا حلومنا من ض

ّبة ابن نصر عن كان لقد وغناء مندوحٌة * وشيعتها أّمه ض

ًة مّرة بن تيم بني أطعنا ّ تيم * وهل شقو ٌد إل وإماء أعب

فأزم منه أخبرك.ً فدنوت مني أنت? قال: أدن فقلت: من
بصصن عميصصر أن فأخبرهصصا أمك أتيت وقال: إذا فقطعها بأذني

ومات.ً بي، ذلك فعل الهلب

ً أن قال: بلغنصصي حفص بن عامر عن الحسن أبو وقال رجل
بالموت: وهو قال الهجيم بني من

ًا * تنهض تعترك والمنايا تراني كيف الرجز ًا أحيان وحين
تبترك

أبصصي بصصن وكيصصع السود: ثقل بن عامر عن الحسن أبو وقال
البصرة أمير يومئذ وهو أرطاة بن عدي عليه فأشرف سود
المطرف? قال: أبا يا أصبحت فقال: كيف المارة، دار من

ًا أصبحت ًا، وثاب حصصتى جلصصس ورجصصع.ً فمصا عدي فضحك جري
عليه.ً الواعية سمع

ظننصصا الفرزدق: لمصصا بن لبطة إبراهيم: قال بن حمزة وقال
قصصال: أعلصصي ثصصم عينيصصه ففتح حوله، بكينا احتضر قد أبي أن

هنصصا هصصا نبكي? قصصال: أو المراغة ابن تبكون? فقلنا: أفعلى
قال: أفاق فلما عليه، أغمي ذكره? ثم موضع

ّبت ما إذا الوافر ًى * وصاح فوقي النقاء د مع علّي صد
ّظلم ال
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لنا أين من * أدانيكم وقالت أعاديكم شمتت لقد
المحامي?

بصصن وكيصصع قصصال: قصصال خلصصف بن كليب عن الحسن أبو وقال
قصصوم جصصاءكم مصصت إذا وولده: إني لهله موته عند سود أبي
نعصصالهم، وعرضصصوا لحصصاهم، ونشصصروا جبصصاههم، سصصودوا قصصد

ًا أبيكم على إن يقولون ًا، عني تقضوا فل فاقضوه، دين شصصيئ
مصصن فالصصدين اللصصه غفرها إن ما الذنوب من أبيكم على فإن

أيسرها.ً

لبصصي قصصال: قيصصل السصصود بصصن عصصامر عصصن الحسصصن أبصصو قال
طخفصصة.ً يوم الكرام قال: إنا أوص، معدان بن بكير السفاح

ًا فقل الموت في قالوا: إنك إذا وتشهد.ً قصصال: غلمصصي خير
حر.ً فهو مات

بالموت: وهو دحيم الحسن: قال أبو قال

ٍر ذا كنت * قد ترد كادت وما نفسي وردت قد الرجز أز
المعتمد شديد

ّد الخصم على شغٍب ذا وكنت ليس قرٌن جاء * قد الل
ّد بالقرن ير

هلك.ً ثم

الله.ً إل إله ل مريض: قل وهو لرجل الحسن: قيل أبو قال
بعد.ً لذلك يأن ب: فقال: لم

الحيصصاة فصصي حيصصان: أوص.ً فقصصال: صصصدقتني بن لهرم وقيل
بخصصواتيم أوصصصيكم ولكنصصي بصصه، أوصيكم مال لي ما نفسي،
البقرة.ً سورة

قصصال: النصصصاري اللصصه عبصصد بن شعبة عن الحسن أبو وأخبر
ً معاوية بن إياس عزى اللصصه ينقصصص فقصصال: ل ابنه عن رجل

ًا الخلف من لك الله وعجل عنك، نعمًة يزل ول عددك، خير
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ً آخر وعزى به رزئت مما اللصصه عوضصصك فيما فقال: إن رجل
ًا الجر من الرزية.ً من به فجعك مما خير

ابنصصك! فقصصالت: إن عصصن عصصزاءك أحسصصن لعرابية: ما وقيل
بعده.ً المصائب من أمنني فقدانيه

إلصصى قصصال: خرجصصت منهصصم رجصصل عصصن سعيد وقال: أخبرني
ً فرأيت منهم، امرأة على فنزلت اليمن ًا مال ًا كصصبير ورقيقصص
ًا ً وولد حصصاجتي.ً فصصأردت قضصصيت حتى فأقمت حسنة، وحال

هذه نزلت كلما حاجة? قالت: نعم، لها: ألك فقلت الرحيل
ًا، فغبرت علي، فانزل البلد فصصأتيت اليمصصن، أتيصصت ثم أعوام
ومصصات رقيقهصصا، وذهب تغيرت، قد حالتها فإذا المرأة منزل

ضصصاحكة.ً بحالهصصا، مسصصرورة هي وإذا منزلها، وباعت ولدها،
اللصصه، عبصصد بك? قصصالت: يصصا نزل قد ما مع فقلت: أتضحكين

ذلصصك أن فعلمصصت كصصثيرة، أحصصزان ولي النعمة حال في كنت
ًا أضصصحك الحصصال هصصذه في اليوم فأنا الشكر، قلة من شصصكر
عمصصر: بصصن الله لعبد الصبر.ً فقلت من أعطاني ما على لله
السلم عليه النبي أيوب صبر كان منها? فقال: ما رأيت ما

بشيء.ً هذه إلى

بصن محصارب إلصى راشصد أبصي بن الربيع سفيان: شكا وقال
تكصن لصم محصارب: إن لصه جامع.ً فقال أخيه خبر إبطاء دثار

عاجز.ً فأنت جامع فراق على نفسك وطنت

بمدينة مر السكندر أن محمد: بلغني أبي بن وقال: محمد
نسصصل مصصن بقصصي وبادوا.ً فقال: هصصل سبعة، أملك ملكها قد

يكصصون أحد? قالوا: رجصصل المدينة هذه ملكوا الذين الملك
المقصصابر? لصصزوم إلصصى دعاك فقال: ما به المقابر.ً فدعا في

عبيصصدهم، عظصصام مصصن الملصصوك عظام أعزل أن قال: أردت
ًء.ً قال: فهل ذلك فوجدت بصصك فصصأحيي تتبعنصصي أن لصصك سوا

إن لعظيمة همتي همة? قال: إن لك كانت إن آبائك شرف
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مصصوت ل بغيتصصك? قصصال: حيصصاة عندك.ً قال: وما بغيتي كانت
ل وسصصرور فقصصر، يتبعصصه ل وغنصصًى معه، هرم ل وشباب فيها،

هصصذا.ً قصصال: فصصامض علصصى أقصصدر مكصصروه.ً قصصال: مصصا يغيصصره
عنصصده.ً فقصصال هصصي ممصصن بغيصصتي أطلصصب وخلنصصي لشصصأنك،

رأيت.ً من أحكم السكندر: هذا

إل لهصصم طصصوبى قط لقوم قيل عباس: ما بن الله عبد وقال
مغبًة.ً خير فالصبر شر، يوم الدهر لهم خبأ

بن لقيط بن بعثر قال: قال المدائني الحسن أبو وتحدث
بردين فورثه طعمة، ابنه وهلك الفقعسي نضلة بن خالد

الموت طعمة ثوبي كساني يقول: الطويل وأنشأ فلبسهما
ّنما الغنائم الحبيب عّز وإن * راث الّت إ

ّياهما نفحت إذا ّني * أبيت نفحًة الّريح ر ّطرف غّضة كأ ال
رائم

ًا الرائم كالناقة أحن يقول: أبيت ابنصصي.ً والرائصصم: إلصصى حنين
ًا فصيل جلد فيحشى ولدها يفارقها الناقة ذلصك، غيصر أو تبنص

وتجعل أنفها، في غمامة وتحشى سلها، من بشيء ويلطخ
كصصأنه محشصصو الجلصصد وذلصصك عينهصصا، فتفتصصح حيائها، في درجة
أنفهصصا مصصن الغمامصصة وتنصصزع فيصصه، السصصل ورائحصصة منها، خرج
ذلصصك تشصصممت فصصإذا ولصصدت، قصصد فكأنهصصا رائحة، لذلك فتجد
لبنها.ً عن خدعوها فكأنهم اللبن، فينزل رأمته، فقد الولد

السصصدي عامر بن لحضرمي صفوان: كان بن شعيب وقال
برديصصن فصصي يصصوم ذات فصصراح أموالهم، فورث فهلكوا، إخوة

فقصصال فاتك، بن جزء له يقال قومه من رجل إليه فنظر له،
وجزع: يقول فأنشأ جذلن، حضرمي يا أمسيت له: لقد

ّني جلل يقل ولم جزء يقول المنسرح ّوحت * إ ًا تر ناعم
جذل

ًا بها أزننتني كنت إن عجل مثلها فلقيت * جزء كذب
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ًا * أورث وأن الكرام أرزأ أن أفرح ًا ذود نبل? شصائص

الصذود إلصى الصذوذ الصذود البل.ً يقال: إن من الذوذ: القليل
أصحاب العجاف.ً والنبل: يقول والشصائص: المهازيل إبل

الضداد.ً من وإنها الحقيرة، إنها الغريب

العجاجة تحت * طال الب اشتمل إذا إخوتي في كان كم
السل

ٍد فارٍس من ٍة أخي ماج ً * يعطي ثق البطل ويقتل جزيل

مائصصة أربصصع النهدي دويد المعمرين: عاش وذكر حرب وقال
المصصوت: أوصصصيكم بصصه نصصزل حيصصن وأهلصصه لولصصده فقال سنة،

ًا، بالناس ًا شر ًا لزا، طعن وأطيلوا العنة، اقصروا أزا، وضرب
قال: ثم الكل، وارعوا السنة،

ٍد يبنى اليوم الرجز مشطور حسٍن نهٍب رّب * يا بيته لدوي
حويته

ٍم ٍة ذي ومعص ّدهر كان * لو لويته بر أبليته بلًى لل

ًا قرني كان أو كفيته واحد

الحصصامرة مصصن رجصصل علصصى سصصليم: دخلصصت بصصن عروة وقال
إله ل فقالوا: قل وغيرهم، أهله من جماعة وعنده بالكوفة،

ًا، عليصصه فأعادوهصصا بصصوجهه، فصصأعرض اللصصه، إل فقصصال: مصصرار
وأبصصو أنصصت أقالهصصا? قصصالوا: ومصصا طصصالب أبصصي عصصن أخصصبروني

عنه.ً بنفسي أرغب طالب? قال: ل

ًا الخصصوارج خبرة: ضربت أبي بن سلم وقال الطصصاحي بكصصر
رجصصال وعنده يعودونه قوم عليه فدخل بالسيوف، فقطعوه
فقال: بأس، عليك له: ليس فقالوا ونساء،

ٌء الطويل الماء أستاه * تّرمز وائٍل بن بكير عن قليٌل غنا
العوائد
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مرضه في تكلم من باب

عنه حكي بشيء

ي مصن رجصل الحسصن: حصدثني أبصو قال أهصل مصن كنانصة بن
عليصصه الله صلى الله رسول مؤذن بلل قال: مرض المدينة

وسصصلم وآلصصه عليصصه الله صلى الله رسول فعاده وسلم وآله
بلل: فقال الصديق، بكر وأبو

سبيلي به الله هدى * ذاك الّرسول مع مولك جاءك الرجز

الّضلول السود بدين * ول عقيل أبي دين أدن فلم

بصصن هشصصام عصصن إبراهيصم بصصن غيصاث عصن الحسصصن أبو وقال
العباس: أبو قال عنها الله رضي عائشة عن أبيه عن عروة

واحصصد ورسصصمه الجرمصصي عمصصر وأبصصو عائشة ابن به وحدثني
عائشصصة وابصصن وعكصصوا المدينصصة المهصصاجرون قصصدم قال: لمصصا
حمصصى.ً اللصصه أرض أشصصد وكانت يقولن: اجتووها، والجرمي

وسلم: عليه الله صلى الله رسول لي عائشة: فقال قالت
بكصصر أبصصي علصصى فدخلت وعمك، أبوك كيف فانظري اذهبي

تجدك? فقال: كيف أبتاه فقلت: يا

ٍء كّل الرجز ّبٌح امري من أدنى * والموت أهله في مص
نعله شراك

تجدك? فقال: فقلت: كيف بلل على دخلت ثم

إذخٌر وحولي * بفّخ ليلًة أبيتّن هل شعري ليت أل الطويل
وجليل

ًا أردن وهل ٍة مياه يوم ّن وطفيل شامٌة لي يبدون * وهل مج

وسصصلم عليصصه اللصصه صصصلى اللصصه لرسول ذلك قالت: فذكرت
كمصصا هشام، بن جهل وأبا ربيعة بن عتبة عليك فقال: اللهم
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إلينصصا حبصصب الوبصصاء.ً اللهصصم أرض إلصصى أرضصصنا مصصن أخرجونصصا
الجحفة.ً إلى وباءها وانقل مكة، إلينا حببت كما المدينة

بن جهل أبا العن عمر: اللهم، وأبي عائشة ابن حديث وفي
خلصصف.ً بصصن وأميصصة ربيعصصة بصصن وشيبة ربيعة بن وعتبة هشام
بها ما وانقل وأكثر، مكة إلينا حببت كما المدينة إلينا وحبب

أهصصل الجحفصصة.ً قصصال: فجصصاء وهصصي مهيعصصة، إلصصى الوبصصاء من
الحمى.ً من يضجون الجحفة

كيصصف عصصم، فقلصصت: يصصا فهيرة بن عامر على قالت: ودخلت
قبصصل المصصوت وجصصدت لقصصد الرجصصز تجدك? فقال: مشصصطور

ذوقه

فوقه من حتفه يأتي عائشة: والمرء ابن قال: وأنشدنا

الحسن: أبو وقال

ٍء * كّل فوقه من حتفه الجبان إّن طوقه عن مقاتٌل امري

ّثور بروقه جلده يحمي كال

ومنظصصور الكلبي بحدل بن حسان الحسن: مرض أبو وقال
ًا كلب، من ود، عبد بني أخو زيد بن ًا، مرض فعادهمصصا شصصديد

تمثل: عندهما من خرج فلما الملك، عبد

ول عرضت إن * مبيٌت قراها ول دمشق في ومالي الوافر
مقيل

ٌق حّساٍن بعد ومالي ٍر بعد * ومالي صدي خليل منظو

أتصصاه البصصصرة مصصروان بصصن بشصصر ولي الحسن: لما أبو وقال
ًا.ً عليصصه بشصصر وكصصان بالكوفصصة، أتاه يكن ولم الفرزدق واجصصد

بيصن قصام حيصث الفصرزدق فقال فمرض البصرة بشر وقدم
يديه:

ّنني لو البسيط بقي * إحداهما هلكت إن نفسين ذا كنت أ
غبرا لمن أخرى
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ًا وجدت * وما وجٍل من كان ما على لجئت إذن حمام
القدرا يغلب

ٌد له ّوح * إذا نائلها المعطين يغلب ي بكرا أو للمعروف تر

ٌة وهي وتمسي الّرياح تغدو يمسي نائٍل ذو * وأنت فاتر
فترا وما

فلمصصا مريصصض، وهصصو الملصصك عبد على عزة كثير وقال: دخل
كثير: فقال ورائه، من وأجلسه هنا، قال: ها رآه

ّيدنا ونعود الكامل ّيد س ّكي * ليت غيرنا وس ّتش كان ال
ّواد بالع

وتلدي طارفي من * بالمصطفى لفديته فديًة يقبل كان لو

فصصي لجريصصر هصصو إنمصصا غلصصط، الشصصعر العبصصاس: هصصذا أبو قال
يقول: وفيها الملك عبد بن الوليد

الجناد دعوة يسمع * والله دعاؤه فاستجيب الخليفة ودعا

العريصصان قال: حدثني الراوية حماد عن الحسن أبو وتحدث
بصصه أسصصأل ربعصصي بصصن شبيب إلى أبي قال: بعثني الهيثم بن

يقلبصصانه، الشصصمس كأنهمصصا لصصه ابنصصتين بين وهو مريض، وهو
متمثلً: تجدك? فقال الهيثم: كيف أخوك لك فقلت: يقول

ّنى الطويل ّ أنا * وهل أبوهما يعيش أن ابنتاي تم من إل
مضر أو ربيعة

ٍة * أخا بعاقٍل تندبان ونادبتين أثر ول منه عين ل ثق

ّلذي فقول فقوما ًا تخمشا * ول علمتما قد با تحلقا ول وجه
شعر

ّلذي المرء هو وقول ول الّصديق خان ول * أضاع حميمه ل ا
غدر

ً يبك * ومن عليكما الّسلم أسم ثّم الحول إلى ً حول كامل
اعتذر فقد

)181(



فصصأعلمته، أبي أتيت الحجاج? فأخبرته.ً ثم فعل قال: ما ثم
أبي: أتصصاه شبيب? قال فعل قال: ما الحجاج إلى رحنا فلما

ًا.ً فسصصألني اليصصوم العريصصان الحصصديث.ً فقصصال فحصصدثته عائصصد
العصصراق، أهصصل يصصا قال: ويحكصصم العرب! ثم تبعد الحجاج: ل

الخبيث.ً الرأي هذا من شملكم ما لول الناس لنتم إنكم

المراثصصي فصصي أكثرنصصا يزيصصد: قصصد بصصن محمد العباس أبو قال
ممصصا ذلصصك وغير ورسالة نثر وكلم شعر بين من والمواعظ

به.ً يتصل

ًا، الناس مع باقية وأسبابها والمراثي ل الفجصصائع كانت إذ أبد
الرض بفناء إل ذلك يفنى ول المصائب، بانقضاء إل تنقضي

خاتو يموت.ً ونحن ل الذي الحي الله إل إله ول عليها، ومن
الحصصول وبه الله، شاء إن شيء كل من فيه نجمع بباب ذلك

ًا نبتديء والقوة.ً ثم أن كمصصا سصصرف، الكثار غيره.ً فإن شيئ
اللصصه شصصاء إن وعظصصة بلغ أملينصصا كصصالعجز.ً وفيمصصا التقصصصير

تعالى.ً

بصصن سصصليمان بصصن جعفصصر بن الرحيم عبد بن العزيز عبد قال
أبصصاه.ً يرثصصي المطلصصب عبد بن العباس بن الله عبد بن علي
ً أبوه وكان وبلغصصة وعارضصصة أدب لصصه هاشصصم بنصصي من جليل

اليمصصن، بصصالله المعتصصصم المؤمنين أمير فولة وبيان، ونجدة
إيتصصاخ فصصولى البلد، ذلك إيتاخ بها مكثه طال أن بعد ولى ثم

إيتصصاخ فطصصالبه الرحيصصم، عبد الشار إليه فحمل الشار، عليها
ات عليصه، لمتنصاعه وحبسصه بالخراج ي فم بعصد السصجن ف

مدة.ً

وكصصان الوليصصات، ولصصي وقصصد بنيصصه، أجصصل العزيصصز عبصصد وكصصان
ًا ًا شاعر ًا مفلق ًا، وخطيب ً أباه يرثي فقال مصقع أعرب قول

أحسصصن خصصرج ولكنصصه يفحش، فلم فيه وأغرب فأفصح، فيه
قوله: وهو مفهومة ومعان مبسوط كلم من الخروج
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ّيها أشد الطويل ّناعي أ الذي * بكنه تدري ل كنت وإن ال
ّدين من تنعى والقدر ال

الجسيم حّل إذا * تلوذ به الذي الملوك أركان ركن ومن
المر من

أوامن كانت به * ثغوٌر وأعوزت عّز أركان فهوت هوى
ّذعر لل

ًا القطار يلبس ومن ّذّل طخية عنها * ويكشف بذكره أمن ال
والفقر

بأنفى * رماها أظلمت المحل من أرٌض إن كان ومن
ّظلم الفجر من لل

ٍه ّنائل الموال لهى * وبذل جبينه فوق البدر كأّن بوج بال
الغمر

ٍد ّذ وجو ٍء * ونور قبله والجود المجد يب من أبهى كان بها
البدر

ّير * إذا ضياءه والخطوب الليالي تزيد من المحاق البدر غ
الّشهر

ً العفاة بالعرف ويبسط ّلل ّنظر المنع بعض كان * إذا ته بال
الّشزر

ّنك ّ تر * فلم اسمه عن بالّصفات تغنى فإ ًا إل ذي غير عارف
نكر

ّنا ٍة رزايا لمعتادو وإ ّظهر قاصمة بأدناهّن * نخاف عظيم ال

ّنا لها يظّل ّنما رجاٌل م الّصخر فلق أكتافها على * تعالى كأ

ّتى فنصبر عيٌب الّصبر في يكن لم * إذا غمراتها تنجلي ح
الحّر على

يد علينا أنحت ما مثل * ول نوائٌب وتعرو مصيباٌت تجّل
ّدهر ال
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ّذمت ملّمٌة للّزمان عركتنا لقد والّصبر الجلدة بمحمود * أ

ٍة ديٍن ذا كان * بمن بعده أصبح الّصبر أّن وذلك ومعرف
يزري

من جّل قد بما * وضاق بأهله يزري الّصبر رأيت فلّما
صدري حدٍث

ٍة بكيت فخٌر، البكا وأّن أولو يعتليني لكيل * عليه بعول
الفخر

ّوحت ًة والّصبر اليأس بعد ور ّدد زفر الجوانح بين ما * تر
والّصدر

ًا ّده اليراع حّن كما حنين ّنشيج ضاقت * حيازيم ير الذي لل
يفري

ّليت ّدموع أسراب وخ ّدموع معيٍب * بغير فأمطرت ال ول بال
نزر

ّنا له وقّل مدامعها كانت لو الطير * لنا بكت وقد البكاء م
تجري

ّثقلن بكى ساكني من * وغيرهما فقده والنس الجّن ال
والبحر البّر

كّل بنفسي * ركبت وحده الله خشية لول وأقسم
وعر مستصعٍب

ٍر بن الّرحيم عبد يا بموتك عن الملك شعب * تزايل جعف
الكسر أفحش

ّدين بناة وصارت تلءم ل شظايا * يطير صدعها بعدك ال
بالجبر

ّله والمجد الجود مات بموتك ّدع ك إلى فينا العّز أنف * وج
الحشر
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ّد لقد ّدين ركن ه ًة موتك ال ّد أمم من العناق لها * أنافت ه
الكفر

ّلة إبلس وأبلس ًا السلم بك * وأغضى ديننا المذ على عين
وتر

ّكف مريضًة المسلمين قلوب وأضحت راغية مثل فيه * تو
البكر

ًا الملك في العداء وجد وقد عن يجّل قتٌل * عواقبه مطعن
ّنشر ال

ذوي عيون قّرت وأبي * فقد دهرنا عثرة العداء هنأ فل
الغمر

ًأ رزئنا ّدهر نحفل ل أمر فلتفر الموت، * ول بعده ال
تفري ما الحوادث

ّله ٍة من رأى من عينا فل ّي ٍر * وعثرة رز العثر من أّمنتنا ده

ّية عليه * بكينا موته كان الوغى في لو فواكبدا بالّردين
الّسمر

ٌد * دٌم دمعها الّزرق والمرفوعة وبالبيض بالعلق ينثال عان
الحمر

ّنها الّشكيم يعلكن وبالخيل عن نواهض عقباٍن * كواسر كأ
قدر

ًا يخضن ًا نجيع ٍد بعد مائر ًا جام من فيها الكمت تبين * فلي
الّشقر

ّناس نهار وأضحى ً ال ّية * كواكبنا وألمعت ليل البتر بالهندوان

ً الوغى قسطل في الّشمس ضوء يغن ولم ونار * فتيل
الجمر ثاقبة الحرب
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ّ الصوات وأخمدت ّية ووقع * كماة ال غماغم إل المشرف
بالهبر

ّدم * وأّخر بها وخذ الكرمين بن أيا وخذها بالوعيد وق
وبالّزجر

ٍة بفضل يعطو مقعٍص فمن الحوامي تفريه * وآخر حشاش
يدري وما

ً يفّرقن ًا أوصال ًة كرام ًا * ويفضخن أعّز ٍة من هام جحاجح
زهر

ّيوق نيط * ولو يئل فلم المنيم الثأر إلى وقمنا نيط أو بالع
ّنسر بال

ّنا ًا شيخنا من نوف لم وإن فك ًا * نقّر دم إلى نريغ أو عيون
عذر

ًا ونهدأ ّليل * إذا جفونها تلقى ما نفس أرواقه ذيل ألقى ال
الخضر

نفر ول هيٍج غير في كذا * وفات بنحورنا القنا وقيناه ولكن

ّنبّي بن فيا والفواطم علّي بن * ويا عّمه وابن المصطفى ال
والحبر

ٍم آل من الله اختيار بن ويا ًا آد ًا * أب ًا فأب ّدي طهر إلى يؤ
طهر

وابن السلم عرى * تلفى الذي والحسن بعد علّي بن ويا
بكر أبي

ّلذي سليمان بن ويا ً كان ا ّدنيا ضاقت * لمن موئل من به ال
فهر بني

ًء الدنيا مل ومن ً بها ّوى ونائل ًا * ور القفر بالملّمعة حجيج

ٍة من نالنا قد بما تعّز ّي ًا * بموتك رز صاحب على محبوس
القبر
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ًا الخليفة حبس في مّت فإن ًا صابر ّي ّذليل يعطي لما * أب ال
القسر على

ّو من فكم ّفيك هوى قد للخليفة عد المقادة أعطى أو * بك
بالّصغر

متى منهّل الغيث * من دحا ول أرٍض شجراء أورقت فل
يسري طائٌر

ول يريش من فينا يبق * فلم اعصفا والمتالف للمنايا فقل
يبري

ٌء دعوا أو الن أعلنوا للعادي وقل المستسّر علينا * سوا
الجهر وذو

سصصعيد بصصن إبراهيصصم يرثصصي الخثعمصصي محمصصد بن أحمد وقال
الحميري:

ّيها الخفيف ّناعيان أ أراكما من تنعيان? * وعلى من ال
تبكيان

ّثاقب انعيا المعروف رّب * حاق إس أبا الزذناد ال
والحسان

فاعقراني قبره لحد إلى * ٌر عق لكما يكن لم إن بي ارجعا

تعلمان لو نداه من دمي * ن كا فقد عليه دمي من فانضحا

ّنا ٌد بك يطل ولم فكأ العطان عامر رأيناك * ما عه

ٍم بين ٍة * وعساٍس منيٍخ وركٍب تدمى، أد وجفان ملتوت

في الكلم خفيض * ب بالرو صفائك في الّصوت صلصل
الصفان?

ٍد خطار من القدح مسمع الّرهان? يوم التباع * وعديم وفو

ّنا ليت الحدثان مناهل وفاضت * ّم الّط فني إذ فداك أ

ًا فغدا ّنع به يحّث ظاعن بوان وليس الّسرى حثيث * ش ال
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ٌع سفٌر ٍد شاس ّد وحا ٌد مج الّرقلن على باق * وقعو

من السطور حليبها * ن دو محضه منه الموت شرب
قحطان?

ّيها ّذّم من * ن بحملي نهضت قد الموت أ والضغان فيه ال

من الكثيب * وبسفلى غمدان من البقاع بأعلى قم
عسفان

ثكلن ونادٍب بباٍك * ق الف صخب مجلٍس غير ترى هل

ّي ذابٍل غير وترى الّسنان مكان في الّزّج * ركد سمهر

ٍم غير وترى ّنا ناصل مقر ّو قليل * ب ال الهدران في الّسم

ٍم ّثك قدح في يعّب وعدي والبنيان الخباء هديم * ل ال

معهصصا نصصذكر أن ونحتاج المقدمة المستحسنة المراثي ومن
العبسصصي جذيمة بن رواحة بن زهير بن مالك أن وهو خبرها
حرب في قتل منهم وجذيمة عبس، بني أشراف من وكان

بينهصصم فنشصصبت زهيصصر، بصصن قيس أخوه جانيها داحس.ً وكان
قيصصس فصصوجه قصصومهم، بهصصم سنة.ً وتشاءم أربعين ذكر فيما

لهصصذا أيغضصصب العبسصصي زيصصاد بن الربيع عند ما لتعلم جاريته
أحصصب، مما أكثر عنده فرأت يستهين، أو به فيقوى الحديث
ً فقالت: سمعت إليه فرجعت وحركًة نسائه دون منه عويل

يقول: وهو الحي، جميع حركة من أكثر

ّنما من * جلٌل حار أغّمض فما الّرقاد منع الكامل المهّم ال
الّساري

ّنساء تمسي مثله من ًا ال مع معولًة * فتقوم حواسر
السحار

ًا كان من نهار بوجه نسوتنا * فليأت مالٍك بمقتل مسرور
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علصصم الجصصزع، من عليه يضع ما رأى إذا أنه البيت هذا تأويل
يترك.ً ل مثله ثأر أن

ّنساء يجد ًا ال بالسحار أوجههّن * يضربن يندبنه حواسر

ّيب الخليقة * سهل فتًى على وجوههّن حّر يخمشن ط
الخبار

ًا الوجوه يكنّن كّن قد ّتر ّنظار بدون حين * فالن تس لل

ٍر بن مالك مقتل أفبعد ّنساء * ترجو زهي الطهار عواقب ال

ًا.ً نصصاقص مزاحصصف زهيصصر، بصصن مالك مقتل قوله: أفبعد جصصزء
لهصصا يقصصال الصصتي وهصصي جصصائز، العصصروض هصصذه فصصي وهصصذا

ثور: بن حميد قول الكامل.ً ونظيره في المقطوعة

ّنه المؤمنين أمير أبلغ الكامل المستليم يلوم * طّب فإ
ويعذر

ّني ٍر كّل وأّن كبرت أ ويقبر يمّل به يظّن * مّما كبي

الشعر: رجع

ّ القوى لذوي قتله في أرى إن ما ّد المطّي * إل بالكوار تش

ّنباٍت ًا يذقن ما ومج والمهار بالمهرات * يجهضن عدوف

ًا ذقت المزاحف.ً يقال: ما البيت مثل هذا ًا، ول عدوف عصصدان
ًا ول ًا.ً وكل ول لماظ ًا.ً أذق لم معنى في هذا لماق شيئ

ًا ّنما عليهم الحديد صدأ وفوارس بقار الوجوه طلي * فكأ

ّلٍص كّل ويفوز ّتكرار معاقد القياد * سلس خيلنا من مق ال

ّتى ًة المريقب بذي نبير ح ًا غدو ّيار بني من ونعذر * بدر س

قتلوا الفزاري زبان بن سيار وبنو الفزاري، عمرو بدر: ابن
ًا وحاربوهم عمهم ابن افقار.ً ول دم بغير غدر

ٍر ولرّب ّ مالٍك بمقتل مسرو السرار ذي البيت ورّب * كل

ّتى ً سرواتهم بمالٍك نبير ح حّجار أبا وفارسهم * حمل
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الصصذي وهصصو وشصصجعانهم، فرسانهم من وكان بدر حمل: ابن
قتل: أن بعد القصة هذه في القائل فيه يقول

ٍر بن حمل الفتى ولكّن الوافر مصرعه والبغي * بغى بد
وخيم

مصصن شصصمخ وبنصصو الشصصمخي، حمصصار بصصن حجصصار: مالصصك وأبصصو
غطفصصان.ً بصصن ريصصث بصصن بغيض بن ذبيان ابن وفزارة فزارة،

أخصصوين.ً وذبيان عبس فكان ريث، بن بغيض ابن عبس وبنو
سنة.ً أربعين حربهم وكانت

بصصن ثعلبصصة بصصن حارثة ابني والخزرج، الوس النصار وحرب
الروايصصة ذكصصرت فيمصصا هصصذا مصصن أكصصثر كانت عامر ابن عمرو
تغبر.ً تزال ل وكانت

لصصي وسصصلم: دربصصوا عليصصه اللصصه صلى الله رسول عن وروي
عنها: قدمنا الله رضي عائشة دربوا.ً وقالت حتى بالحروب

ًا تطيف والجراح عليهم بعاث.ً حرب من دم

بغيصصض: حصصرب ابنصصي وحصصرب بعصصاث، النصار: حرب فحرب
تسمى: البسوس.ً وتغلب بكر وحرب داحس،

ً وكصصان السدوسصصي، نصصاظرة أبو وقال العلصصم أهصصل مصصن رجل
البصرة يرثي فيه، التصرف وحسن العرب بكلم والمعرفة

عصصن يخصصرج موجع كلم أنه ينبيء فصيح عربي بكلم وأهلها
بلصصوغ عصصن بصصه يقعصصد عجصصز ل رجصصل ألفصصاظ مصصن صصصادقة نية

القدر: به يتجاوز وتمحل قوله في إسراف ول الحاجة،

كّل آب ما إذا * إليك، مؤّم?ٍل إياٍب من هل منازلنا الطويل
غريب?!

ًا نحن وهل للمعتفين * ومنتجٍع غنًى ذوي عائدون يوم
خصيب

وغيوب منهم جيوٍب * نقاء يزينها حّي كّل في وآذنٌة

)190(



ّنزر ليس وعلٌم وحلٌم مشوب? مسعاه يطون * فل فيهم بال

ٍد من هل الّشمس لدعاة وقل ّه لوقت أو صباٍح * لوقت تش
غروب

ّتت صبابًة إليك نظلم ولم نجّن ٍد * تف وقلوب لنا أكبا

ًء وقّل ٌة غنا ّلٌة عبر سكوب عليك عيٍن من * ترقرق مسته

ّديار تذكار الّصبر أبى ٍد من * مجالسها خلت التي ال سود
وخطوب

مغشّي كّل * إلى شارٍق كّل في الحاجات ذوي ومغدى
مهيب الفناء

ٍد العشيرة في مطاٍع وكّل الّزمان ريب على * معيٍن ماج
وهوب

ًا تكن ولم العهود فارقن منازل لصليب ول لناقوٍس * معان

ٍم منازل الجبين وّضاح كّل * إلى منهم السيف أسرع قو
نجيب

ّلهو إلى يرنو فتًى وكّل ٍر والّصبا ال الّشباب لذيال * جرو
سحوب

ٍم وكّل ٍم قومه ذؤابة من صمي طلوب الكرام لغايات * كري

ّنبّي دين عن * لعضه منهم الهوادة الله يرى أن أبوا ال
نكوب

ًا عاشوا وقد فأودوا ّقًة كرام بهم مّرت فتٍن * على أع
وحروب

ًا تغاديهم ًة الهام على ضرب ًا تار أنفٍس بأقسى * وذبح
وقلوب

ٍة من وكم دارت رحًى من فكم ٍم ومن * توالت مصيب يو
عصيب هناك
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ٍة ملوٍك من ألٍف ألف على لهم أبواٍب بين * ثووا وسوق
ودروب

ّلقٌة ّتى * شماطيط وشريدهم هاماتهم مف ٍه ش وسروب أوج

ّنصر يرتجى راٍع غير إلى إليه يؤوى عطٍن * ول عنده ال
رحيب

ٍة جذم على ناٍج من عباديد الكلل يشكو رازٍح * ومن بغل
جنيب

به أودى ظمإ * وذي شلوه الماء على طاٍف راسٍب ومن
وسغوب

سماء يا عليهم * وجودي عليهم فابكي أخلوك أرضهم فيا
وصوبي

ٍم كّل أرى ّنًة يزال ل قو ومؤوب آيٍب من * منازلهم مظ

ّنا سوانا ٍة كّل حشو فإ وقريب نازٍح من * وألقاؤها مدين

ٍه ذوو ٍر * بواٍك وأعيٍن كواٍب فيها أوج ٍر وفق وشحوب ظاه

ّنا يبتاع أن رام فمن ّنخل * من حديقًة م ًا أعطى ال درهم
بجريب

ّنا العّز فذو ٍة ذا يكن لم * كأن الغنى وذو مستكيٌن م رتب
وركوب

ّدين * وسلطاننا مصابنا مثل بالسلم حّل فما ّق لل ح
غصوب

ّنا دبيب ذوات فينا * عقاربنا تبت ولم عصانا تشقق ولم وك

ّيٌة ّنما إلينا تسري نميم بذنوب مصرنا في * تطالبنا كأ

ٍة كّل بغداد عن يقّصر كّل إسهاب بها * خصصنا فضيل
خطيب
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ً ً رجال ّناس يعرف ومال رائٍح حاٍل كّل * على فضله ال
وغريب

ّنهى بالعّز المعمور المربد فل للمكرمات فتًى * وكّل وال
كسوب

ّلذي والمناخ أوٍس قصر ول ٍة من حوله * وما به ا روض
وكثيب

ًا بمرتجٍع ّلذي المسجد ول يوم أديب كّل علم تناهى * إليه ا

ٍه كّل * به ليله اناء لله قائٌم ول ّوا منيب إليه أ

ٍد ول ومهيب حوله مسّن * لكّل كعهده الحزين ذاك عائ

ّله الخير لنا فيه إذ الشّط ول ّدهر معتفاه * وإذ ك غير ال
جديب

ّنهرين وبالفيض ّذاٍت * مناظر جانٍب كّل من وال عفت ل
وشروب

ٍد ظهر * على وراكٍب سفيٍن من نراه ما وإذ إليه منقا
صبوب

ّطنين زنٍج * كتائب كليهما جانبيها أحمى ودجلة دبوب كال

ّللٌة ّقد وعيونهم أسنانهم مؤ ٍة في * تو وقطوب كهرور

زيصصد قصصال كمصصا والعبصصوس القطصصوب هصصي إنما كهرورة قوله
الخيل:

ٍة بذي ولست الطويل ّنني غير كهرور أولى طلعت * إذا أ
أعبس المغيرة

ّي بالحرب دربوا * وقد يعرفونه لهم رّب ل طماطم أ
دروب

عكوب ذات غير وتغدو * تروح لواحٍق منجياٍت نواٍج وجوٍن
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سمي وبه الجون: السود.ً يعنى: الخيل.ً والعكوب: الغبار،
ٍم * بكّل عبيدنا المنايا فيها تساجلنا عكابة العظام في حسا

رسوب

ًا أنسلبها وجدوب تعتري سنواٍت * على للقرى ضوامن غلب

العنق.ً والغلب: الغليظ النخل، يعني

ٍم كّل في جداولها ٍة يو ٍم * ذوات وليل ونضوب تحتها جمو

ٍة في * يساقطن كواعٍب عن اجلسا في النخل وما ديموم
وشيوب?

ٍه أو حّر من الّزنج خيام في وما ٍم * ذوات وج فيهم وسو
وندوب

ٍة ذو ول ٍة ذو ول محاما رقيب وراء من رقيٌب * ولكن حفيظ

ّثمر على ٍر * على به أربابه المفجوع ال مجتناه من خط
عجيب

ٍد * لدى مدافٍع من قسا حشرى يقولون ّنا مشه ول م
بمغيب?

ٍد فليس تناسوها وقالوا ٍء * تجاور بعائ وشعوب بها أحيا

ّني ّدهر منهم ذاك أرى أن لرجو وإ ّيام.ً.ً.ً.ً وخطوب * ولل أ

ّدنيا أرضنا نعت ٍم * بكّل وأدبرت إلينا ال الحياة في نعي
وطيب

ّدنيا كانت وما ّلذي البلد سوى ال به داٍع من اليوم * خل ا
ومجيب

ّناس هذا عيش وما برغيب مغناهم ول * بعيٍش ذهابه بعد ال

ّدمع إذا ًا يسعد لم ال ّنني كئيب ّدهر وأبكي * سأبكي فإ كّل ال
كئيب
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شمأٍل من البلى * ذيول بعدنا الّريح بها جّرت دمٍن على
وجنوب

ّي.ً شكا كّل وما ٍد بصر ّن ّي كّل * ول بمف بمعيب بكى بصر

ًا أّن ولو ّي ٍم * بكى شجوه كنه بكى بصر ّتى بد الممات ح
صبيب

ٌغ فمن ّني مبل ًا ع ّبيهم في أنا * وما ورهطه بريه بمريب ح

ّنها غادرتموها أنتم إذا ٍد * منازل كأ عريب ذات غير عا

ّ البصار ترفعوا فل ّناس * إلى كليلًة إل ّلًة أو ال بغروب منه

ًة مات هالٍك من بصر.ً كم فيا صّب ومن * عليك حسر
طروب إليك

ًا يظّل ونحيب ربعه من سنٍن * على ومبيته قلبه شعاع

ّنا الله سلم عليك ّننا م ّ العيش * نرى فإ حبيب غير فيك إل

السصصلع بصصن عمصصرو بن جنيد أبا يرثي السلع بن عمرو وقال
إباه: بدر بن حذيفة قتل ويذكر العبسي

ٍد أبا الوداع يكن فل الوافر الوداع الّسفر حاجة * وآخر جني

أضاعوا قوٌم إن القوم * ونعم سبيٍع بني حيال خابت فإن

سماع قائله حديث * وشّر وانتظرني بذلك تيأس فل

ّنها أتتك اليراع حناجرها في * تجاوب دجٍن عقبان كأ

ربيعة: بن مهلهل وقال

ًا قتلوا الكامل الحّل ورّب * كذبوا اربعوا قالوا ثّم كليب
والحرام

ّتى ٍر كّل * ويعّض وقبيلٌة قبيلٌة تبيد ح ّك بالهام مذ

ّبات وتجول ًا الخدور ر ذوائب عرض * يمسحن حواسر
اليتام

ّتى ًا يرى * مّما حميمه بعد الّشيخ يعّض ح البهام على جزع
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نقيعة القدار * ضرب رؤوسهم بالّسيوف لنضرب إنا
ّدام الق

ًة يشكر بيوت وطئن ولقد العمام بنو وهم * أخوالنا، وطأ

ًا: وقال أيض

ٍر يا المديد ًا لي أنشروا لبك ٍر * يا كليب الفرار? أين أين لبك

الّسرار وبان الّشّر * صّرح لذهٍل تقول شيبان تلك

استتار فيها عوجاء * قّصٌة فقالوا قاموا يشكر وبنو

فساروا سيروا اللّت * ولتيم لقيٍس تقول عجٍل وبنو

مجصصرى ليفهم وقائعهم خبر هذا مهلهل ذكر بعقب وسنملي
أن ليعلم يفهمه، لم من أمثالها من يتبعها وما المراثي هذه
تفيصصد العصصرب، حكصصم مصصن أساسات على بنيت الشعار هذه

ً ًة ومذاهب عجيبة أمثال ً غزير بهصصا ينتفصصع أمصصور على وأقوال
ذو بابه.ً والحديث غير من غيره وفي له قصدوا ما مثل في

والقوة.ً الحول شجون.ً وبالله

ًا سادهما ضخمان شعبان وائل ابنا وتغلب بكر كليصصب جميع
فيضصصرب وائصصل، كليب له يقال الذي وهو التغلبي، ربيعة بن
تنقصصاد كلها العرب أن كليب في ربيعة ادعت حتى المثل، به

بغصصى أهلصصه مصصن لرجل الجعدي النابغة يقول لشرفها.ً وفيه
الظلم: عدوان يخوفه وتعدى

ًا أكثر كان لعمري كليٌب الطويل ًا * وأهون ناصر منك ذنب
ّدم ضّرج بال

ٍة فاستحّر ناٍب ضرع رمى اليماني البرد * كحاشية بطعن
ّهم المس
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كصصان أنه على ولحمته قومه من عزة على قتله سبب وكان
خنصصا.ً وفصصي كلمة ناديه في يسمع ول صوت بحضره يرفع ل

إياه: مرثيته في المهلهل يقول ذلك

ّلهم المعاشر من الخيار ذهب الكامل يا بعدك * واستّب ك
المجلس كليب

ٍة كّل أمر في وتنازعوا لم أمرهم حاضر كنت * لو عظيم
ينبسوا

وكصصان ربيعصصة، ابنصصا وهمصصا عصصدي، واسمه كليب أخو ومهلهل
النسصصاء إلصصى والتحدث بالغزل ويصفه كليب يسفهه مهلهل
نساء.ً زير فيقول: أنت بذلك يذمره

الله عبد وهو الجدين ذي ولد في وائل بن بكر شرف وكان
أشصصراف شصصيبان.ً وهصصؤلء ابصصن ذهصصل بصصن مصصرة بن همام بن

وشرفها.ً وائل بن بكر بيت أشراف.ً وهم وأبناء

عصصدي وكصصان ربيعصصة، بن كليب تحت مرة بنات إحدى وكانت
يكتصصم أل وعاهده عاقده مرة.ً وكان بن همام آخى المهلهل
ًا صصصاحبه أحصصدهما لهمصصام جاريصصة إليصصه.ً فجصصاءت يقصصع خصصبر
لصصك قصصالت المهلهل: ما فقال وجهه، فتغير بشيء، فسارته

أخصصي أن له: العهصصد! فقصصال: خصصبرتني فقال أخي? فورى يا
تبلغ ل أخيك همة فإن ترع، المهلهل: ل له أخاك.ً فقال قتل

ذاك.ً

الله.ً شاء إن بوقائعهم مستقصًى الخبر وسيتصل

موصصصول وهصصو كليب، مقتل في سنة أربعين حربهم وكانت
بنصصت ماوية وغيرها.ً فقالت مراثيهم من فيه بما ابتدأناه بما

زوجهصصا، أخيهصصا قتصصل مصصن بهصصا مصصا تشتكي كليب، امرأة مرة
الكلم جيصصدة المقصصصود، بصصالمعنى محيطصصة قصصصيدة وهصصي
التشكي: بوفرة
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ّلوم * تعجلي فل شئت إن القوام بنة يا الرمل ّتى بال ح
تسألي

ّينت أنت فإذا ّلوم * عندها التي تب واعذلي فلومي ال

ٍء أخت تكن إن فافعلي عليه منها * شفٍق على ليمت امري

ٌع به وجدي على جّساٍس قتل أجلي ومفٍن ظهري * قاط

أحفل لم فأنفقأت * أختها سوى عيٌن فديت بعيني لو

تفتلي ما قذى الّم * تحمل كما العين قذى العين تحمل

ً يا ّوض قتيل ّدهر ق ًا بيتّي * سقف به ال عل من جميع

ّول بيتي هدم في * وبدا استحدثته الذي البيت هدم ال

المستأصل به المصمى * رمية كثٍب من قتله ورماني

ّدهر * خّصني قد اليوم دونكّن نسائي يا ٍء ال معضل برز

مستقبلي ولظًى ورائي * من بلظًى كليٍب قتل خّصني

ّنما كمن ليومين يبكي من ليس ينجلي ليوم يبكي * إ

ّثائر درك المثكل ثكل ثأري * دركي وفي شافيه ال

ًا فاحتلبوا دمي كان ليته ًا منه * درك أكحلي من دم

تنجلي أو أنجلت عّما * حسرتا فيا جّساٍس فعل عندي جّل

ّنني لي يرتاح أن الله * ولعّل مقتولٌة قاتلٌة إ

المعصصروف النحوي محمد أبي على العباس: قرأت أبو قال
بنصصي مولى التيمي المثنى بن معمر عبيدة أبي عن بالتوزي

مصصن سنان، ابن الحول مقاتل عن قريش من مرة، بن تيم
الذي ثعلبة.ً وهو بن قيس بن ضبيعة بن مالك بن سعد بني

طرفة: فيه يقول

ًا رأيت الطويل ٍة شعوٍب من سعود ًا أر * فلم كثير سعد
مالك بن سعد مثل

)198(



بنصصو وفاطمصصة وسصصالم كليصصب وأخصصوه عدي مقاتل: هذا قال
بصصن عمصصرو بصصن حبيب بن بكر بن جثم ابن الحارث بن ربيعة
الرض علصصى ليصصس ربيعصصة ابصصن كليصصب تغلب.ً وكان بن غنم

ً أجار تغلبي ول بكري ًا ول رجل كان ول كليب، بإذن إل بعير
شصصيبان بصصن ذهصصل بن لمرة يقرب.ً وكان لم إل حمًى يحمي
أختهصصم أصغرهم.ً وكصصانت جساس.ً وكان منهم بنين عشرة

بنصصت مصصرة: هيلصصة بصصن جسصصاس مقاتل: وأم كليب.ً قال عند
منصصاة زيصصد بن سعد بن عمرو بن كعب بن سليمان بن منقذ

ضصصبيعة بصصن سعد ذهل بن مرة بعد عليها خلف تميم.ً ثم بن
جسصصاس وخالصصة أمنصصا فراس: وهي ثعلبة.ً قال بن قيس بن

البسوس.ً لها يقال

علصصى فنزلصصت فجصصاءت هيلصصة، أخت برزة: البسوس أبو قال
اسصصمها ناقصصة ومعهصصا مصصرة لبنصصي جصصارة فكصصانت جسصصاس،
ًة وكانت السراب ًا خوار ومعهصصا سصصعد، بنصصي نعصصم مصصن صصصفي

لها.ً فصيل

جسصصاس: أخت لصاحبته قال كليب كان برزة: وقد أبو قال
ًا الرض على تعلمين هل ذمتصصه? فسصصكتت، منصصي يمنع عربي
الثالثصصة عليهصصا ذلصصك أعصصاد ثصصم فسصصكتت، عليهصصا ذلك أعاد ثم

أبصصي بن عمرو عمه ابن وندمانه جساس أخي فقالت: نعم،
المزدلف.ً هو ذهل.ً وعمرو بن ربيعة

كليصصب رأس تغسصصل بيننصصا كليب امرأة أن فزعم مقاتل وأما
وائصصل? فضصصمزت أعصصز لهصصا: مصصن قال إذ يوم ذات وتسرحه

جسصصاس قصصالت: أخصصواي أكصصثر فضمزت.ً فلمصصا عليها فأعاد
فصصصيل فرمصصى القصصوس وأخذ يدها من رأسه وهمام! فنزع

فأقصصصده، مصصرة، بنصصي وجصصارة جساس خالة البسوس، ناقة
ابصصن كليصصب لقصصي وسصصكتوا.ً ثصصم فيهصصا مصصا علصصى فأغمضصصوا
نصصاقتكم? قصصال: قتلتصصه فصصصيل فعصصل فقصصال: مصصا البسصصوس،

ًا.ً ثم هذه على فأغمضوا أمه، لبن لنا وأخليت ًا إن أيض كليبصص
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وائل? قصصالت: بني أعز فقال: من امرأته على هذا بعد أعاد
إبصصل مصصرت حصصتى وأسصصكت كليب وأسرها فأضمرها أخواي،
الناقصصة? هصصذه فقصصال: مصصا فاسصصتنكرها الناقصصة، فصصإذا جساس

السعدية ابن أمر من بلغ قد جساس.ً قال: أو قالوا: لخالة
فشقه.ً قال: غلم، يا ضرعها إذني? ارم بغير علي يجير أن

ودمهصصا.ً لبنهصصا فصصاختلط الناقصصة، ضصصرع فرمصصى القوس فأخذ
فقال: احلبصصوا بالمر فأخبروه جساس على الرعاء وراحت

ً لها ًا، ذلك من لها تذكروا ول لبنها من مكيال وأغمضصصوا شيئ
عليها.ً

بصصن عمصصرو غبها في سماء.ً فغدا أصابتهم مقاتل: حتى قال
ًا عمرو فطعن شيبان بن ذهل صلبه.ً فقصم كليب

ًا أن فزعصصم برزة أبو وأما ابنصصا ظعصصن حصصتى أمسصصك جساسصص
عنصصه فأبعصصدهم سصصبيث، له يقال نهي على بكر فمرت وائل،
يقصصال آخصصر علصصى مروا ثم قطرة منه تذوقوا وقال: ل كليب

الجريصصب بطصصن علصصى مصصروا عنصصه.ً ثصصم فأبعصصدهم الحصصص له
كليصصب واتبعهصصم الصصذنائب، نزلصصوا حصصتى فمضصصوا إياه فمنعهم

على واقف وهو جساس عليه فمر عليهم، نزلوا حتى وحيه
كصصدت حصصتى الميصصاه عصصن أهلنصصا أبعصصدت فقال الذنائب، غدير

عصن إل أبعصصدناهم كليصب: مصصا العطصصش.ً فقصصال مصن تقتلهصم
المزدلصصف ومعصصه جسصصاس شاغلون.ً فمضصصى له نحن شيء
بناقصصة كفعلصصك جسصصاس: هصصذا ناداه ربيعة.ً ثم أبي بن عمرو

إبصصل غيصصر في وجدتها لو إني ذكرتها! أما خالتي.ً قال: أوقد
عليصصه بهصصا! فعطصصف البصصل تلك لستحللت ذهل بن مرة بني

تداءمه حضنيه.ً فلما فأنفذ بالرمح، فطعنه الفرس جساس
عقلصصت الماء.ً قال: ما من اسقني جساس، قال: يا الموت

هذه.ً ساعتك قبل أمك ولدتك مذ الماء من استسقاءك

ربيعصصة أبصصي بن عمرو المزدلف عليه برزة: فعطف أبو قال
رأسه.ً فحز
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الصصذي هصصو ذهصصل بن الحارث بن عمرو أن فزعم مقاتل وأما
مهلهل: يقول ذلك ففي صلبه، فقصم طعنه

ٍو المرء قتيل ما قتيٌل الوافر ذو مّرة بن * وجّساس عمر
ضرير

أجصصار لمصصا العقيلصصي خويلصصد بن لعقال جعدة بني نابغة وقال
ً قتلوا وقد معن، بن وائل بني فحصصذره جعصصدة، بني من رجل

وحديثه: كليب أمر له واقتص الظلم عدوان

ًا أكثر كان لعمري كليٌب الطويل ًا * وأيسر ناصر منك ظلم
ّدم ضّرج بال

ٍة فاستحّر ناٍب ضرع رمى اليماني البرد * كحاشية بطعن
ّهم المس

ٍة لجّساٍس: أغثني وقال ً بها * تفّضل بشرب علّي طول
وأنعم

فقال:

مترّسم ذو وهو شبيٍث * وبطن وماءه الحّص تجاوزت

كلمة.ً في وهي

أخصصي الظفصصري عهمصصة بن لكليب مرداس بن العباس وقال
فجحدهم القرية في شركاء وكانوا عهمة، بن ومالك عباس
منه: كليب لقي وما الظلم غب فحذره منها حظهم كليب

ٍم كّل مالك أكليب الكامل ًا يو ّظلم ظالم وجهه أنكد، * وال
ملعون

ّيك الغدير * يوم بوائٍل أرد ما بقومك فافعل المطعون سم

ّنك وأظّن سنانها صفحتيك * في مثلها تلقى سوف أ
المسنون

ّية إّن ّين قد القر ّتبيين عندك ينفع كان * لو شأنها تب ال
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ّطها انطلقت ثّم أجحدتني ّوها يزيد * وأبو تخ مدفون بج

علصصى يحمصصل وهو السلم، في وائل بن بكر من رجل وقال
عريرة: بن شبيل أنه وزعموا العشى

طغى إذ كليٍب * بقتل وائٍل ابنة تغلب قهرنا ونحن الطويل
ّيل وتخ

ّناب أبأناه ّق التي بال الحمى موطوء * فأصبح ضرعها ش
ّلل متذ

كلمة.ً وهي

ًا فلجصصة يسصصار عن بالذنائب كليب قال: ومقتل إلصصى مصصصعد
المهلهل: قول وذلك مكة،

ّي بالذنائب * فيخبر كليٍب عن المقابر نبش ولو الوافر أ
زير

حصصتى الفصصرس بيصصده أمال جساس قتله برزة: فلما أبو قال
الت خارجصًة أهلصه إلى انتهى ا ركبتصه.ً ق إن أمتصاه، أختصه: ي

ًا خرجصصت مصصا ركبتصصه.ً قصصالت: واللصصه خارجصصًة جصصاء قد جساس
وراءك? قصصال: ورائصصي، عظيصصم.ً قصصالت: مصصا لمصصر إل ركبتصصه
وائصصل شصصيوخ منهصصا لتشصصتغلن طعنصصًة طعنتصصه قصد أنصصي والله،

ًا.ً قالت: أقتلت ًا? قال: نعم.ً قالت: والله رقص لوددت كليب
أبناء بي يتناكد أن إل بي هذا.ً ما قبل متم كنتم وإخوتك أنك

وائل.ً

ًا أن مقاتل وزعم ويقصصال مصصرة بصصن نضصصلة لخيه قال جساس
الحمار: عضدا اليوم لهما

ًا عليك جنيت قد وإني الوافر بالماء الّشيخ * تغّص حرب
القراح

فقال: مرة بن نضلة أخوه فأجابه

ًا علّي جنيت قد تك فإن الّسلح رّث ول واٍن * فل حرب
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ًا هيجهصصا الصصذي والسبب الوقائع هذه أول ذكرنا وإنما تطرقصص
عنصصد معرفصصة على ذلك ليقع وقومه أخاه مهلهل مراثي إلى
عرفها.ً يكن لم من

وأن بصصه، قتصصل مصصن أشصصراف ويذكر اخاه يرثي المهلهل قال
بكفء: ليس ذلك

ٍم بذي أليلتنا الوافر فل انقضيت أنت * إذا أنيري حس
تحوري

ّذنائب يك فإن ّليل من يبكى * فقد ليلي طال بال القصير ال

ّذنائب * فيخبر كليٍب عن المقابر نبش فلو ّي بال زير أ

ًا أن ذا معنى ً يعير كان كليب نسصصاء.ً زيصصر فيقول: أنت مهلهل
علصصى إليهصصن والحصصديث بالنساء اللهو لمؤثر ذلك يقال وإنما

بالصصذنائب بهصصم أوقصصع مهلهل وكان الذكر، وطلب المساعي
غيصصر أني لعلم صنعت ما كليب رأى فيقول: لو منكرة وقعة
زير.ً

ًا لقّر الّشعثمين بيوم القبور? تحت من لقاء * وكيف عين

ًا بوارداٍت تركت قد وأني ٍم في * بجير العبير مثل د

بن قيس بن ضبيعة بن عباد بن الحارث ابن بجير: وهو خبر
الحصصرب.ً هصصذه فاعتزل فرسانهم، من الحارث وكان ربيعة،
مصصن مشصصهور وهصصو واردات، يوم قومه مع يقاتل بجير وجاء

ًا أيامهم.ً فأخذ كليصصب، وقال: بؤبشسصصع مهلهل فقتله أسير
ًا ابنك إن عباد بن للحارث فقيل الحصصارث: قتل.ً فقال بجير

وائصصل.ً فقيصصل ابنصصي بين الله أصلح إن بركًة قتيل لعظم إنه
ً له: إن عنصصد كليصصب.ً فقصصال قال: بؤبشسع قتله حين مهلهل
ذلك:

ّنعامة بط مر قّربا المديد ّني ال عن وائٍل حرب * لقحت م
حيال

ّني * ه الّل علم جناتها من أكن لم صال اليوم بحّرها وإ
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ً أغنى بجيٌر ل ضلل عن تزاجروا كليٍب * ط ره ول فتيل

الحرب.ً في دخل ثم

مهلهل: شعر إلى رجع

ٍد بني بيوت به هتكت للّصدور أشفى الغشم * وبعض عبا

ّبأة برزت * إذا كليٍب من يشفى ليس أن على الخدور مخ

ّنسور من القشعمين * عليه تركنا قد مّرة بن وهّمام ال

كالبعير خدّب * ويخلجه فيه والّرمح بصدره ينوء

ٍر أهل أسمع الّريح فلول ّذكور تقرع البيض * صليل حج بال

ًى في لّجت الغاب * كأسد جاؤوا يوم الشقيقة لبني فد
الّزئير

ٍر أشطان رماحهم كأّن ٍد بئ جرور جاليها بين * بعي

ّنا ًة كأ ٍة * بجنب أبينا وبني غدو مدير رحيا عنيز

ًا عليهم نكّر ًا عود غدير في تنهض الخيل * كأّن وبدء

ًا وقال يرثيه: أيض

ّلل ابنة ما طفلٌة الخفيف ٌة لعوٌب * ء بيضا المح في لذيذ
العناق

ّي * يا وقالت إلّي نحرها ضربت الواقي وقتك لقد عد

حلق بكاس سقوا أراهم * قد ندامى بعد بالعيش أرّجي ما

ٍو بعد ٍر عمر عناق وابني صدوف * وقتيلي وحيّي وعام

ّيت القيس وامريء ّلى * ثّم أودى يوم م ذات علّي خ
العراقي

باليفاق الكماة رماه * ّم ح إذ الفوارس عبر وكليٍب

ًا الحجار تحت إن ًا حزم ًا وجود ّد * وخصيم معلق ذا أل
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قصصال منصصه.ً ومصصن بلصصغ خصصصمه علق أراد: إذا معلق قال من
الخصم.ً على الحجة أراد: يغلق مغلق

ّيٌة الراقي نفث الّسليم منه * فع ين ل أربد الوجار في ح

مصصن بهمصصا ومصصا والتعصصازي المراثصصي فصصي القصصول أطلنصصا وقصصد
أحصصد قصصال يمصصل.ً وقصصد أن أطيصصل بمصصا المصصواعظ.ً وأخصصر

للملصصل نفسصصه عصصرض فقصصد الحصصديث أطال المتقدمين: من
ًا ذكرنصصا كنصصا السصصتماع.ً وقصصد ولسصصوء أشصصعار مصصن أشصصعار

أنهصصا إلصصى رجعصصت وجهها.ً ثصصم على نمليها فقلنا المتقدمين،
إعرابهصصا جميصصع شصصرح علصصى الكامصصل الكتصصاب فصصي مجموعة
ًة، رجعت فإن ومعانيها، أتصصى ثصصم.ً وقصصد مصصن يؤخذ وهو معاد
لبيصصد: ومصصن قصصال الحول.ً وقصصد من أكثر الله رحمه للقاضي

ً يبك ً حول اعتذر فقد كامل

هصصذا مصصن طريفة بأخبار الخبار من مضى قد ما نشيع ولكنا
إن عليهصصا الكلم ينقطصصع مختصصصرة، ظريفصصة وأشعار الباب،

القوة.ً وبه الله شاء

ً أن حدثت فقصصال: لصصه حرمصصة عصصن خالد بن يحيى عزى رجل
وتمثل: النعم، من الحرم تقديم الوزير، أيها

درع للمصائب * تسربل درٍع بخير رزئت إذا تعّز الوافر
صبر

ًا شملت نعمًة أر ولم ٍم * كعورة كريم بقبر سترت مسل

تقول: بالكوفة نائحة الفزاري خارجة بن أسماء وسمع

زمام بعد * وللجود والخافقات للمنابر فمن المتقارب
العرب

ّديات وحمل للعناة ومن الكرب حين الكرب يفرج * ومن ال

ّطعان ومن الهرب عند البيض يمنع * ومن الهياج غداة لل

قال: فليبك.ً ثم هذا فقال: مثل
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ّذ الكامل ّنك يأخ ّوسد إن إ ًا ت ّين صّم الموت بعد * وّسدت ل
الجندل

ًا حياتك في لنفسك فاعمل ًا * فلتندمّن صالح لم إذا غد
تفعل

سمعته بعدما بشيء اتعظت العباس: ما بن الله عبد وقال
بكتصصاب اتعظصصت كمصصا وسلم عليه الله صلى الله رسول من
بعصصد.ً فصصإن كتصصابه: أمصصا وكصصان إلصصي، السصصلم عليه علي كتبه

لصصم مصصا فصصوت ويسوؤه ليفوته، يكن لم ما درك يسره المرء
آخرتصصك.ً أمصصر مصصن نلصصت بمصصا سصصرورك ليدركه.ً فليكصصن يكن

الصصدنيا مصصن نلصصت ذلك.ً ومصصا من فاتك ما على أسفك وليكن
ًا، بصصه تنعم فل ًا، عليصصه تكصصثر فل منهصصا فاتصصك ومصصا فرحصص جزعصص

الموت.ً بعد لما همك وليكن

مصصا راهصصب، فنصصاديت: يصصا راهصصب بكاء بعضهم: سمعت وقال
سصصبيله، عصصن فجصصزت عرفتصصه أمصصر يبكيصصك? فقصصال: أبكصصاني

وحسصصرته، عصصبرته أورثنصصي مضصصى ويوم طلبه، في وقصرت
أملي.ً له ينقص ولم أجلي، له نقص

فكتصصب الغضصصب، شصصديد كان الفرس ملوك بعض أن وروي
ً وكصصل ثصصم رقاع، ثلث ًا رجل فقصصال: إذا أصصصحابه مصصن حازمصص

بعصصض سصصكنت فصصإذا الولصصى، إلصصي فصصادفعوا غضصصبي اشصصتد
فكصصان الثالثصصة، إلي ادفعوا ثم الثانية، إلي فادفعوا السكون

أن يوشصصك بشصصر أنصصت إنمصصا بصصالله، لسصصت الولى: إنصصك في
ًا.ً وفصي بعضك ويأكل يموت، فصي مصن الثانيصة: ارحصم بعضصص
النصصاس الثالثصصة: خصصذ السماء.ً وفصصي في من يرحمك الرض

ذلك.ً إل يصلحهم ل فإنه الله، بأمر

عصصدي بصصن بحجصصر أتي عائشة: لما بن الرحمن عبد أبو وقال
القريصصة? قصصالوا: هصصذه اسصصم قال: مصصا بعذراء يقتل وأصحابه

يصصوم أهلهصصا وعصصر فصصارس لول إنصصي عصصذراء.ً قصصال: واللصصه
ًا وأظهصصر ركعصصتين صصصلى ليقتصصل قرب افتتحناها.ً فلما جزعصص
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وسيف منشور، أفعل? كفن ل له: أتجزع? فقال: ولم قيل
أم الجنصصة إلصصى أيؤديني أدري ولست محفور، وقبر مشهور،

نار.ً إلى

يرثيه: الطائي خليفة بن الله عبد قال قتل فلما

ّكرت الطويل برٌح الهوى * وذكر أعصرا والّشبيبة ليلى تذ
ّكرا من على تذ

ّليالي * سجيس مصابهم أنسى والله ول أقول أموت أو ال
فأقبرا

ًا الّسلم عذراء أهل على وليسق الله * من مضاعف
الكنهورا الّسحاب

حجٌر الله أرضى كان * فقد رحمًة الله من حجٌر بها ولقى
وأعذرا

ما إذا المغزي * وللملك بالقنا تطعن للخيل من حجر فيا
تغشمرا

ّنني الحياة محمود عشت فقد الخلود تعطى أن * لطمع وإ
وتحبرا

بصصن وزيصصد طصصالب أبي بن جعفر يرثي ثابت بن حسان وقال
اللصصه رسصصول أمرهصصم قصصد وكصصان رواحة ابن الله وعبد حارثة
مؤتة: جيش على وسلم وآله عليه الله صلى

ّوبني الطويل ّوم ما إذا * وهّم أعسر بيثرب ليٌل تأ ّناس ن ال
مسهر

ّيجت حبيٍب لذكرى ًة لك ه ًا عبر البكاء وأسباب * سفوح
ّكر ّتذ ال

ّيٌة الحبيب فقدان إّن بلى، ٍم من * وكم بل ثّم يبتلى كري
يصبر
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ّلفت وقد * شعوب تواردوا المؤمنين خيار رأيت فيمن خ
يؤّخر

الجناحين ذو منهم * بمؤتة تتابعوا قتلى الله يبعدّن فل
جعفر

ٌد ًا تتابعوا حين الله وعبد وزي ّية وأسباب * جميع تخطر المن

ميمون الموت * إلى يقودهم بالمؤمنين مضى غداة
ّنقيبة أزهر ال

ٍم آل من البدر كضوء أغّر ّظلمة سيم إذا * أبّي هاش ال
يجسر

ّتى فطاعن ٍد غير مات ح تتكّسر القنا فيه * بمعترٍك موّس

الحدائق وملتّف * جناٌن ثوابه المستشهدين مع فصار
أخضر

ّنا ٍر في نرى وك ٍد من جعف ًا محّم ًا * وقار ًا وأمر حين حازم
يأمر

ٍم آل من السلم في زال وما ترام ل عّز * دعائم هاش
ومفخر

ّناس السلم جبل وهم ٍد إلى * رضاٌم حولهم وال يروق طو
ويقهر

ّير أحمد ومنهم * علّي، أّمه وابن جعفٌر منهم ليل بها المتخ

ّباس وحمزة من العود وماء * عقيٌل، ومنهم منهم والع
يعصر حيث

ضاق ما إذا * عماٍس معرٍك كّل في اللواء تفرح بهم
ّناس مصدر بال

الكتاب ذا وفيهم * عليهم حكمه أنزل الله أولياء هم
ّهر المط
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ألسصصنتهم علصصى ويخصصف المراثي من الناس يستحسنه ومما
بصصن صصصبير بنصصي مصصولى الصصصبيري، منصصاذر بصصن محمد قصيدة
قصصد حصصتى الثقفصصي الوهصصاب عبصصد بصصن المجيد عبد في يربوع

نختصصار بعصصض.ً ونحصصن على بعضهم وزاد الرواية، في خلطوا
ًا قصصول مصصن الحسصصنة الموعظصصة فيصصه تقصصع منهصصا اختيصصار

أولها: التي وهي ذلك، من المرضي والكلم المخلوقين،

من مؤّمٍل لحّي * ما فمود الحمام لقي حّي كّل الخفيف
خلود

ًا المنون تهاب ل ّي ٍد على * قي تب ول ح مولود ول وال

ّدهر يقدح ّبود من الّصخور * ويحّط رضوى شماريخ في ال ه

كمصصا وليصصس حفيصصرة، هبصصود وأن هذا، في غلظ أنه يزعمون
هصصو: هبصصود.ً وذكصصروا قال هبوب.ً والذي الحفيرة إنما قالوا،

أكمة.ً أنها

ّي الحوادث تترك ولقد ًا * ام وال الّصيخود الّصخرة في وهي

المعبود المهيمن وجه * غير حّي الحوادث على يبقى ليس

قوله: غيره، أرذل ولم منها استحسنت ومما

المنيف القصر ورّب * ء بسورا الحصين الحصن رّب أين
المشيد

ّوبه أركانه شاد ٍد * بي با وب ّفه حدي بجنود وح

ٍر * ء صنعا بين ما إليه يجبى كان يبرود قرى إلى فمص

السود بمثل تعدو * جافلٍت خيٍل زرافات حوله وترى

ّده فأقصده شخصه فرمى ٍم * ر ال سديد المنايا من بسه

ٌق * دونه حصٌن الموت من ينجه لم ثّم حديد وبابا خند

ّنصر أعينوا * ض الر عمروا قبله من وملوٌك ّتأييد بال وال
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ًا أخلدن اليام أّن فلو ّي ٍء ح المجيد عبد أخلدن * لعل

ّنعش على * ما حاملوه ول نعشه درى ما عفاٍف من ال
وجود

ٍد ويح ٍد عليه حثت أي ّيبت ما * دفنته، وأي الّصعيد في غ

ّيبت ًا الّصعيد في غ ًا حزم ّد الخصم * ولزاز وعزم العنود الل

ّلى يوم المجيد عبد إّن ّد تو ًا * ه بالمهدود كان ما ركن

ّد شديد أبوء منه بركٍن * ت كن وقد المجيد عبد ركني ه

ّدى آدابه تّمت حين ٍء وتر ّباب من * بردا جديد الش

ٍد عليه * ن كا وما العيون نحوه وسمت مزيد من لزائ

ّني بعيد مكاٍن من أدعوه * حين قريٌب وهو أدعوه وكأ

لبلغن عليه، * ن الحز جوى من أمت لم كنت ولئن
مجهودي

ًا لقيمّن ّليل كنجوم مأتم ًا * ال الخدود حّر يلطمن زهر

العميد وللفؤاد عليه * ى الحّر للكبد يبكين موجعاٍت

ٍة ولعيٍن ًا مطروف ّدهر: ل لها * ل قا أبد وجودي تنامي ال

ّلما ً المجيد لعبد * ت فأنفد البكاء عّزك ك فعودي سجل

القصيد لمتداح كان * وفتًى عليه البكاء يحسن لفتًى

ًا بلغني ولقد غرة، البيات هذه فكل ًا إخصصاله بلغ أن صصصحيح
ًا، حياته للمدح كان المجيد عبد مصصوته بعصصد وللمراثي موضع

ًا، ًا مستوجب ً عفاف ًا وجمال ًا.ً وأدب وشباب

القائل: وقال

أنشدته إذا يقال * بيٌت قائله أنت بيٍت أحسن وإّن البسيط
صدقا
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علصصى الرجصصل بكصصاء المصصؤمن قدر جل وإن ذلك من وأحسن
ًا، كان وإن نفسه بصصن إسصصماعيل قصصال يتصصوقعه.ً كمصصا لمصصا حي

القاسم:

ّناس في سترى كم السريع ّتى * وهالٍك هالٍك من ال ترى ح
هالكا

يكصثر كصصان اللصصه رحمصصه الصصديق أن يصصروى مما مأخوذ فهذا
وهو: إنشاده

ّتى بهالٍك * ت حيي ما تسمع تنفك الكامل مجزوء تكونه ح

ًا * ء الّرجا يرجو قد والمرء ّيب دونه والموت مغ

هذا: قوله ومع

ّدنيا أصبحت السريع ًة لنا ال ذلكا على لله * والحمد عبر

ّناس اجتمع تاركا لها منهم ترى * وما ذّمها على ال

قوله: ومثله

ّدنيا في ننافس الطويل ّذرتناها * وقد نعيبها ونحن ال ح
خطوبها لعمري

ًة تقطع الّساعات نحسب وما ّد ّنها * على م ٌع فينا أ سري
دبيبها

ّني ٍة * إلى جنازتي يحملون برهطي كأ علّي يحثى حفر
كثيبها

ٍة ّنني تنوح حّرى وباكي ٍة * لفي وإ أجيبها ل صوتها عن غفل

ّني الحياة روح * ويعجبني والبلى الموت يكره لمّمن وإ
وطيبها

ّتى ّتى متى فح لي الّشمس طلوع * يدوم متى وإلى متى ح
وغروبها
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ّذات هادم أيا ما منك نفسي * تحاذر مهرٌب منك ما الل
سيصيبها

بعدهّن سيأتي * ونفسي أنفٍس بين قّسمت المنايا رأيت
نصيبها

مزيد: بن يزيد يرثي النمري منصور وقال

ّذي الحزن يبرد متى ٍد * أبا فؤاديا في ال ّ بعد من خال أل
تلقيا?!

ٍد أبا ًا * أصابت مصيبًة أدهى كان ما خال ّد أصبحت يوم مع
ثاويا

ٍد أبا ٍة عممت بل ل خال ّد * فتبكي بنكب اليمانيا والقبيل مع

ٍد بن يزيد ينعى غدا وناٍع للجود له: أصبحت * فقلت مزي
ناعيا

ّدموع جودا أعينّي لبكائيا بكى محزوٍن * بعبرة وأسعدا بال

ٍة النائحات بكاء سمعت ّيجن بسحر ًا * فه عزائيا غلبن أحزان

ًا عاينت * وقد البواكيا العيون الله عذر أل ّدهر من يوم ال
شاجيا?

ًا، وأظهروا العادي سّر لئن لعمري مّروا لقد * شمات
خاليا بربعك

ّلفت يديه من العادي * سيلقى كلهما غابتين ليثي وخ
ّدواهيا ال

ًا فشبهك ّنفس * إذا أنفٍس وعّزة أخلق بلغن لو جاشت ال
ّتراقيا ال

النفوس.ً موضع في النفس قال
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ثّم يسري * خيالك أرى وقد والغوادي الّسواري سقيت
غاديا يصبح

ّنك السلم بك نعّزي محاميا كنت الحامون نكل * إذا دونه إ

والقواصيا أطرافه له * وتحمي حريمه تحوط أذياٍل مشّمر

ًا وكنت ًا للخليفة شهاب والمناويا العدا ترمي * وكوكبًة ثاقب

ًا وكنت ًا سنان ًا يمينه في نافذ ًا له * وسيف ّد عضب الهواديا يق

ٍة لمر نادى إذا وكنت أصابك يكفي من يك * ولم عظيم
كافيا

ًا .ً.ً.ً.ً دوينا ً * وشّمرت والسواسا جانب ّبيت أذيال داعيا? ول

ّثغر بأمر وقمت كان ما رقع منه * وأوشكت فساده بعد ال
واهيا

ٌة وماتت معروٌف مات فقد ٌء * ومات تجار ّدعت يوم غنا و
ماضيا

في كان ما له * بسيٍف ورهطه المؤمنين أمير نعّزي
نابيا الحرب

ٍة ذا أعدائهم في كان لقد ًا * لهم شكيم كان وقد عدا ناهك
ناكيا?

ّد من وملن ّدي صدره الخليفة و ّنصح إليه * يؤ كان مذ ال
ناشيا

ّيام ماجد مضى ٍة رافع ال ّذّم من العلى، الخلق * إلى هّم ال
ناجيا

ّد فإن ٍم فذكر دنيا في ع ّد * وإن مكار يك فلم ديٍن في ع
تاليا

ٍد بن يزيد لقى ما مثل على إن فالق المنايا * عليه مزي
لقيا كنت
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ّنه تعرف البطال كانت فتًى بالّضيم ليس قارعته * إذا أ
راضيا

ّليالي أفنته تك فإن ًا له * فإّن فأوشكت ال سيفني ذكر
ّلياليا ال

معاليا تبني تنفّك ل * معالي لرهطه يزيد أبقى لقد حلفت

ًا نملي أن أردنا كنا ضروب في المحدثين أشعار من أشعار
الكتصصاب، بهصصذا يسصصتخف أن مصصن فأشصصفقنا المراثصصي مصصن

ونأخذ نختمه أن فأحببنا الناس؛ كان ما تنقضي ل والمراثي
ًا به نختمه ما يكون وأن غيره، في ًا، شريف لصصه فاخترنصصا بهيصص

عبصصد بنصصي من غطفان من لرجل الرياشي أنشدناها قصيدة
يرثصصي سالم، له يقال جلولء يوم قتل صحبة، له كانت الله،

وسلم: عليه الله صلى رسول

ّكي أفاطم المتقارب طلع ما * لصبحك تسأمي ول ب
الكوكب

ّدت فقد ّي ثوى لّما الرض ه ّية * وأ ينكب ل البر

ّتى بعدك فمالي ّ * ت المما ح ًى إل منصب داخٌل جو

ًى ّيم والّشغاف الحشا بين حّل جو يذهب فما فيه * فخ

يسكب! ل دمعك بال * وما تسأمي ل ويحك عين فيا

ّلذي منك بان وقد والمذهب الرض بك * وضاقت تعلمين ا

ّكى الّرسول بعد الويل لك ذا ومن ّناس من * يب يندب أو ال

يجدب ل الفواضل * كثير النام خير تبك تبكه فإن

يؤشب ل الضرائب محض * ب الجنا سهل تبك تبكه وإن

ّدسيعة ضخم * د البل نور تبك تبكه وإن يحسب ل ال

ًا النام خير تبك تبكه وإن مخصب سوابله * سريع

يكذب ل المقالة * صدوق الّزناد واري تبك تبكه وإن
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ّقت الّرسول وتبكي ّيب المدينة * شهود له وح والغ

والمغرب المدينة * وشرق الجبال صّم الّصّم، له وتبكي

ٌة شعثاء وتبكيه ّناس حجب * إذا مضرور تحجب ل ال

أشيب بعقوته * تطيف ولده أبو شيٌخ ويبكيه

ّنهى أهل ويبكيه ّناس * من والحجى ال ّطارق ال الخيب وال

ّنسب * وذو الّصديق جفاه ضيٌف ويبكيه ّداخل ال القرب ال

أنكب زمٌن بهم * أضّر البطون خماص شعٌث ويبكيه

تسليما.ً وسلم وآله محمد على الله وصلى

قليصصل عليصصه اللصصه صلى فيه قيل الكتاب.ً وقيل: ما آخر هذا
ًا كصصان وإن ً كصصان وإن ويسصصير اللفصصظ، فصصي كصصثير فصصي جليل

وبركاته.ً الله رحمة وعليه النفس،

بصه ويعصوذ السصلم، عليصه ذكصره ليتبعصه نصذكره حديث وهذا
الفصصرج بصصن العبصصاس الرياشصصي مؤتم: حدثني به ويأتم عائذ،

بصصن روح عصصن أبي قال: أخبرنا شبيب بن أحمد قال: أخبرنا
بصصن أمامصصة أبصصي عن المدني الخطي جعفر أبي عن القاسم

ً أن حنيصصف بصصن عثمصصان عمه عن حنيف ابن سهل كصصان رجل
لصصه، حاجة في عليه الله رحمة عفان بن عثمان إلى يختلف
حصصاجته.ً فلقصصي إلصصى يلتفصصت ول إليصصه ينظصصر ل عثمصصان وكان

بصصن عثمصصان لصصه فقصصال إليصصه، ذلصصك فشصصكا حنيصصف بن عثمان
فصصصل المسصصجد ائصصت ثصصم فتوضصصأ، الميضصصأة حنيصصف: إيصصت

نصصبي محمصصد، بنصصبيي أسصصألك إنصصي قصصل: اللهصصم ثصصم ركعصصتين
لصصي فيقضصصي ربصصي إلصصى بصصك أتصصوجه إنصصي محمد، يا الرحمة،
تروح.ً حيث رح ثم حاجتك، وتذكر حاجتي

عفصصان، بصصن عثمان باب أتى ذلك.ً ثم فصنع الرجل فانطلق
بصصن عثمان على فأدخله بيده، البواب فأخذ عليه الله رحمة
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فقصصال الطنفسصصة، علصصى معه فأجلسه عنه الله رضي عفان
فهمصصت قصصال: مصصا ثم فقضاها، حاجته له له: حاجتك? فذكر

مصصن لصصك كصصانت ما الساعة.ً وقال: انظر كانت حتى حاجتك
حاجة.ً

له: جزاك فقال حنيف، بن عثمان فلقي خرج الرجل إن ثم
ًا.ً ما الله حصصتى إلصصي يلتفصصت ول حصصاجتي فصصي ينظر كان خير

سصصمعت ولكنصصي كلمتصصه، حنيف: ما بن عثمان فقال كلمته،
إليصصه فشصصكا ضصصرير وجاء وسلم عليه الله صلى الله رسول
وسصصلم: أو عليصصه الله صلى الله رسول فقال البصر، ذهاب

شصصق وقصصد قائصصد، لي ليس إنه الله، رسول تصبر? فقال: يا
الميضصصأة وسصصلم: إيصصت عليصصه اللصصه صصصلى النبي علي.ً فقال

وأتصصوجه أسصصألك إني قل: اللهم، ثم ركعتين، صل ثم فتوضأ
وسصصلم.ً يصصا عليصصه اللصصه صصصلى الرحمة نبي محمد بنبيي إليك

بصصصري.ً اللهصصم لصصي ليصصرد ربصصي إلصصى بصصك أتصصوجه إني محمد،
حنيصصف: بصصن عثمصصان نفسي.ً قصصال في وشفعني في، شفعه
كصصأنه الرجصصل دخل حتى الحديث بنا وطال تفرقنا ما فوالله

ضرر.ً به يكن لم

رب للصصه والحمصصد بأسصصره، والمراثصصي التعصصازي كتصصاب تصصم
وكصصان وسصصلم وآلصصه محمصصد سيدنا على الله وصلى العالمين

سنة من الخرة جمادى من الوسط العشر في منه الفراغ
مائة.ً وخمس وستين ثلث
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ًا    -    خير ّله ال جزاهم الوّراق موقع من منسوخ

ونشره    وتنسيقه بنسخه خزانة ( قام أخوكم
الدب)

ولوالديه       وُيرجهو و له يدعو أن منه يستفيد ممن

السطور     هذه يحذف ل وأن
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